
На Тернопільщині відтворили найуспішнішу 
наступальну операцію Української Галицької армії

20 червня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 17-20, 
вдень 23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.08, захід - 21.30.

21 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 16-
17, вдень 24-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.08, захід - 21.30. 

22 червня - хмарно, мож-
ливий дощ, вночі 18-19, вдень 
14-18 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.08, захід - 21.30. 

23 червня - хмарно, мож-
ливий дощ, вночі 11-12, вдень 
15-16 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.09, захід - 21.30. 

24 черв-
ня - хмарно 
з прояснен-
ням, можливий дощ, вночі 9-10, 
вдень 15-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.09, захід - 21.30. 

25 червня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, вно-
чі 11-12, вдень 16-17 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.09, захід 
- 21.30. 

26 червня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, вно-
чі 9-10, вдень 18-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.10, захід 
- 21.30.
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ТЕРЕЩУК 
Лілія Іванівна

м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Чортківська офензива:
історія, яку повинен  
знати кожен 3  

стор.

А кажуть, 
жіночої дружби  
не буває… 10-11 стор.

За пенсією - до Європи: 
українське заробітчанство  
«реформується» 5 стор.

Фото Івана ПШОНЯКА.
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«Маємо гарні перспективи зростання 
врожаїв та економіки в цілому, – сказав 
Володимир Гройсман. – Агрокомплекс 
зростає. Ми можемо вдвічі більше виро-
бляти агропродукції».  

Глава Уряду нагадав, що досягненню 
мети сприятимуть запроваджені Кабмі-

ном програми підтримки, які вже дають 
свої результати. Йдеться про створення 
нових і розширення існуючих ферм, зде-
шевлення техніки.

«У нас, наприклад, був план закладки 
3 тисячі гектарів нових садів. І ці плани 
(по факту) будуть більше 4,5 тисяч гекта-

рів, – сказав Володимир Гройсман. – Агра-
рії користуються програмами підтримки. 
Говорять, що все прозоро, через банки, 
без корупційних чи тіньових схем».

Разом з тим Прем’єр-міністр наголо-
сив, що акцент в агросекторі сьогодні 
робиться не тільки на збільшення валу 

продукції, а й на поглиблення перероб-
ки, створення додаткової вартості всере-
дині країни.

«Для нас важливо побудувати цей 
ланцюг, – сказав Володимир Гройсман. – І 
тут я буду підтримувати наших аграріїв».

Христина ЛУЦИК.

Ще не встигли 
мешканці май-
бутньої Білець-

кої об’єднаної громади на-
тішитися рішенням сесії 
обласної ради, яка після до-
вгих вагань, нерішучості і  
суперечок таки узакони-
ла їх право на добровіль-
не об’єднання, як «побита» 
людською зневагою терно-
пільська «Свобода» прийшла 
до тями та розгорнула без-
прецедентні репресії проти 
найпалкіших поборників 
історичного вибору селян 
із прилеглих до обласного 
центру населених пунктів 
– Радикальної партії Олега 
Ляшка в цілому, народного 
депутата від цієї політич-
ної сили Ігоря Мосійчука та 
тернопільських радикалів 
на чолі з Богданом Яциков-
ським.

Першою під помсту сво-
бодівців потрапила депутат 
Тернопільської міської ради 

Оксана Яциковська – на сесій-
ному засіданні ТМР її звільни-
ли з посади голови бюджетної 
комісії. Щоправда, для того, 
щоб дане рішення пройшло, 
керівництву міськради дове-
лося полюбовно пошептатися 
в кулуарах з депутатами від 
БПП. Що їм цього разу було  

обіцяно за підтримку усунен-
ня радикальної Яциковської 
від безпосереднього впливу 
на формування та витрачання 
міського бюджету, доводиться 
лише здогадуватися.

Проте, з іншого боку, «Сво-
бода» і БПП на місцевому рів-
ні вже не вперше продукують 

сумнівні з правової точки 
зору рішення, або, іншими 
словами, лобіюють власні ін-
тереси, які не завжди йдуть на 
користь громади. Більше того, 
представники цих двох по-
літичних сил у Тернополі за-
вжди знаходять порозуміння, 
коли мова йде про репресії та 
переслідування «чужинців» 
- депутатів чи громадсько-
політичних активістів від ін-
ших, відомих у нашому краї 
партій, і, передусім, Радикаль-
ної партії Олега Ляшка.

- Посада голови бюджетної 
комісії, якої мене нині позба-
вила свободівсько–пропрези-
дентська більшість, це – лише 
велика відповідальність, але 
зовсім незначний додаток 
до мандата депутата міської 
ради. Узагалі ж, упродовж всі-

єї своєї трудової і громадсько-
політичної діяльності для 
мене завжди найважливішим 
був результат роботи, а не 
кар’єрний ріст. Тож і надалі 
працюватиму на результат. 
Знаю, чим вагомішим він буде, 
тим більше палок у колеса 
ставитимуть політичні конку-
ренти, недруги та різного роду 
популісти. Однак, вірю, наші 
краяни здатні відсіяти зерна 
правди від полови брехні. А 
за нами – правда, - наголоси-
ла на сесії Оксана Яциковська. 
- Нас ніщо не зупинить, не за-
лякає, бо нас багато, з нами 
люди і ми з людьми. Білецькій 
та іншим громадам бути неза-
лежними від диктатури поки-
що свободівсько-БППешного 
Тернополя. Але ця влада - не 
вічна. Ми переможемо! 

Володимир ГРОЙСМАН: «В агросекторі робимо акцент 
на створенні додаткової вартості всередині країни»

Потужності агросектору України 
сьогодні достатньо розвинуті, 
аби збільшити обсяги 

агровиробництва вдвічі. Про це сказав 
Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман під час  перебування 
15 червня в Тернопільській 
області. Зокрема, глава Уряду 
побував з робочою поїздкою в 
Бучацькому районі, де взяв участь у 
Всеукраїнському Дні поля та саду, а 
також ознайомився з діяльністю  
ТОВ «Бучачагрохлібпром». 

Тернопільські БППешники допомогли 
місцевим свободівцям відімстити 

радикалам за перемогу людей

Ціна питання
За "правильне" голосування міський голова Сергій Надал ві-

дав "порошенківцям" бюджетну комісію. Коаліція по-новому. 

Тернопільські депутати 
проголосували за зміни 
у положення про іменні 

стипендії. 
Випускники отримають винагоро-

ду за високі результати ЗНО. За 200 
балів міська рада разово їм виплатить  
2000 гривень, за 400 балів – 5000 гри-
вень, за 600 балів – 10000 гривень. 

- За високі результати ЗНО з ба-
зової дисципліни стипендією міської 

ради нагородять випускників, які за-
лишаться здобувати вищу освіту в м. 
Тернополі. Для таких тернополян що-
місячно буде виплачуватися стипендія 
у розмірі 1000 грн., - розповідає місь-
кий голова Сергій Надал. - Таким чи-
ном міська рада прагне стимулювати 
кращих учнів не виїжджати на навчан-
ня в інші міста чи за кордон, а залиша-
тись здобувати знання у Тернополі.

Юлія СТАСИШИНА.

За 200 балів на ЗНО даватимуть гроші
 Зважаючи на те, що до 1 липня кожному плат-

нику плати за землю податку буде надіслано подат-
кове повідомлення-рішення про його сплату, у Тер-
нопільській ОДПІ нагадують, хто саме є платником 
цього податку.

Отож, якщо земельні ділянки у садівничому 
товаристві приватизовані громадянами (членами 
садівничого товариства) і кожен з них отримав до-
кумент, що засвідчує право на земельну ділянку, 
то у цьому випадку платником плати за землю є 
власники земельних ділянок - громадяни, крім тих, 
кому надані пільги щодо сплати земельного подат-
ку, згідно зі ст.281 Податкового кодексу України. 

Садівниче ж товариство є платником земель-
ного податку за земельні ділянки, включаючи 
землі загального користування, надані такому 
товариству для ведення садівництва, і щодо яких 
члени товариства не оформили право на свою зе-
мельну ділянку. Нарахування фізичним особам сум 
податку за землю проводиться контролюючими 
органами, які надсилають платникові до 1 липня 
поточного року податкове повідомлення-рішення 
про внесення податку.

Докладніше - у Центрі обслуговування плат-
ників Тернопільської ОДПІ. Телефон для дові-
док: 43-46-10.

Земельний податок: коли і як сплачують 
члени садівницького товариства?
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Цього року на Тернопільщині 
вперше організували військово-
патріотичний фестиваль «Чорт-
ківська офензива», аби відро-
дити і зберегти пам`ять про цю 
важливу перемогу для Украї-
ни. Участь в урочистостях взя-
ли представники не лише Тер-
нопільщини, а й Львівщини та 
Івано-Франківщини. Фестиваль-
ні події розгорталися на різних 
локаціях: у замку Гольських, біля 
місцевого костелу, вуличках се-
редмістя.

Жителі й гості Чорткова мали 
нагоду зануритися в минуле і по-
бачити, як наші предки виборю-
вали свободу. Від звуків пострілів 
закладало вуха. Сили УГА проби-
валися вгору по сучасній вулиці 

Степана Бандери. Спочатку про-
тивники стріляли одні в одних з 
гвинтівок, а згодом на полі бою 
з’явилися кулемети, техніка і на-
віть гармата. З наближенням фі-
налу битви зростало емоційне 
напруження у глядачів. 

Незважаючи на похмуру по-
году, дійство зібрало багато лю-
дей. Більше того, як розповіли 
історики перед реконструкці-
єю, бій між Українською Галиць-
кою армією та поляками відбу-
вався у дощову погоду. Польські 
війська були не готові до негоди. 
Цей фактор допоміг УГА здобути 
перемогу і звільнити з-під поль-
ської окупації довколишні міста. 

Після закінчення реконструк-
ції всі охочі могли сфотографува-

тися з учасниками і потримати 
в руках зброю та спорядження. 
Крім відтворення історичної по-
дії,  в рамках фестивалю відбули-
ся різноманітні виставки, ярмар-
ки, майстер-класи, презентації, а 
також виступи музичних груп.

 - Такий фестиваль ми органі-
зували у нашому місті вперше, - 
розповідає міський голова Чорт-
кова Володимир Шматько. -  Ми 
хотіли показати нашим жите-
лям, а також гостям історичні по-
дії, що відбувалися у Чорткові у ті 
далекі роки. Ми пишаємося слав-
ним минулим нашого міста й ак-
тивно відроджуємо пам`ять про 
ці важливі події. 

Відтворили події Чортків-
ської офензиви представники 
товариства пошуку жертв війни 
«Пам’ять». 

- У реконструкції ми задія-
ли близько 40 осіб, - розповідає 
учасник товариства «Пам`ять» 

Тарас Павлишин. - Участь у ній 
взяли клуби зі Львова, Кам’янця-
Подільського, Вінниці та жителі 
Чорткова. Ми показали відступ 
українського війська з Чортко-
ва, захоплення міста поляками, а 
потім наступ і відвоювання міста 
Українською Галицькою армією. 

Також для гостей фестива-
лю проводили цікаві екскурсії 
містом. У ролі екскурсоводів ви-
ступили студенти Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коле-
джу імені Олександра Барвінсько-
го. Вони розповідали і чортківча-
нам, і гостям свята про невідомі 
історичні факти, показували ціка-
ві місця. Адже знати і пам’ятати іс-
торію свого краю – найперше за-
вдання майбутніх педагогів. 

Під час фестивалю між пред-
ставниками Тернопільської, Львів -
ської та Івано-Франківської облас -
тей підписали Меморандум про 
відзначення у 2019 році 100-річчя 

Чортківської офензиви. Також до 
цієї дати планують спорудити ме-
моріальний комплекс для вшану-
вання тих історичних подій. 

- Солдати Української Галиць-
кої армії зробили практично не-
можливе: здійснили наступ на 
добре озброєне польське військо 
і змусили відступати його по всіх 
фронтах, – зазначив голова Тер-
нопільської ОДА Степан Барна.

Герої УГА є прототипами на-
ших хлопців, котрі сьогодні захи-
щають територіальну цілісність 
нашої держави в українських 
Збройних силах та добровольчих 
загонах.

Фестиваль «Чортківська 
офензива» - жива історія, від-
родження подій славного ми-
нулого нашого краю, які варто 
пам`ятати і пишатися ними. 

Катерина ГРИЦИШИН, 
Максим СКАСКІВ.

Фото Івана ПШОНЯКА.

На Тернопільщині 
відтворили 
найуспішнішу 
наступальну 
операцію 
Української 
Галицької армії

Чортківська офензива:
історія, яку повинен  
знати кожен 

Минулої неділі на вулицях Чорткова лунали 
постріли і їздила військова техніка. У місті 
відтворювали події, які відбувалися тут 99 

років назад. Тоді, у далекому 1919-му, Галицька 
армія, затиснута у трикутник між Дніпром і Збручем, 
неочікувано для ворога мобілізувала всі сили і пішла 
в наступ. Для польських суперників це було настільки 
несподівано, що вони не встояли перед натиском і 
були змушені відступати. Як наслідок, з-під польської 
окупації вдалось звільнити Чортків, Бучач, Теребовлю, 
Тернопіль та Бережани. 25 тисяч українських солдатів і 
офіцерів змусили відступити по всій лінії фронту більш 
як 100-тисячну польську армію. 
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На цьому наголосив голова обласної 
ради Віктор Овчарук, коментуючи 
прийняті на останній сесії зміни до 

обласного бюджету.
Понад 49,5 мільйонів гривень субвенції, яка 

надійшла в область, розподілено між обласним 
бюджетом, районними, бюджетами міст обласно-
го значення та об’єднаних територіальних громад. 
Понад 34,5 мільйонів підуть на закупівлю дидак-
тичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного 
обладнання, мультимедійного контенту для почат-
кових класів нової української школи. Ще більше 
15 мільйонів субвенції спрямують на підготовку 
тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчи-
телів початкової школи, які навчатимуть учнів пер-
ших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, 
асистентів вчителів закладів загальної середньої 
освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, 
заступників директорів закладів загальної серед-
ньої освіти з навчально-виховної (навчальної, ви-
ховної) роботи у початкових класах, учителів іно-
земних мов, закладів загальної середньої освіти, в 
яких діти навчаються мовами нацменшин.

Крім того, надійшло 2 мільйони 930 тисяч гри-
вень субвенції з держбюджету місцевим бюдже-
там на модернізацію та оновлення матеріально-
технічної бази професійно-технічних навчальних 
закладів. Зокрема, на придбання обладнання для 
створення навчально-практичного центру зварю-
вальних технологій на базі ДНЗ «Кременецький 
професійний ліцей» виділено 2 мільйони 300 ти-
сяч. Для навчально-практичного центру електро-
технологій на базі ДНЗ «Бучацький професійний 
ліцей» - 630 тисяч. 

За рахунок перерозподілу грошей резервного 
фонду обласного бюджету виділені кошти деяким 
освітнім закладам. Тернопільській спеціальній за-
гальноосвітній школі-інтернату І-ІІІ ступенів - 105 
тисяч гривень на встановлення протипожежної 
сигналізації та обробку покрівлі даху. Обласно-
му комунальному дитячому будинку для дітей 
шкільного віку - для усунення порушень вимог 
законодавства у сфері цивільного захисту, техно-
генної та пожежної безпеки - 218 тисяч. На такі ж 
цілі 88 тисяч отримає  Обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

На підготовку фахівців для професійного кадро-
вого забезпечення ЗСУ та інших силових структур 
на базі ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою» 
спрямовано 300 тисяч гривень на придбання вій-
ськової форми для курсантів. Кременецький про-
фесійний ліцей отримає 400 тисяч для придбання 
матеріалів і на ремонт;  Бучацьке ПТУ - 300 тисяч.

Також депутати розподілили і залишок коштів 
освітньої субвенції загального фонду обласного 

бюджету, а це - 11 мільйонів гривень. Виділили ко-
шти на придбання комп’ютерної техніки та муль-
медійних засобів Кременецькому професійному 
ліцею - 100 тисяч; Бучацькому ПТУ - 400 тисяч, 
Заліщицькому ВПУ - 100 тисяч, Скалатському про-
фесійному ліцею - 700 тисяч, Чортківському ВПУ - 
180 тисяч, Борщівському професійному ліцею - 100 
тисяч. 

Для придбання комп’ютерної техніки та муль-
тимедійних засобів навчання, обладнання для 
класу «Захист Вітчизни», меблів в учнівський гур-
тожиток, заміну дверей, ремонт системи водопос-
тачання та водовідведення - 1 мільйон гривень 
отримає Тернопільський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою. 
Заліщицькому ВПУ виділили кошти на капремонт 
даху та фасаду гуртожитку - 600 тисяч. Почаївсько-
му ВПУ - 1 мільйон 200 тисяч гривень на ремонт 
дахів. Чортківському ВПУ - 1 мільйон 320 тисяч 
на реконструкцію даху навчального корпусу. Збо-
рівському коледжу ТНТУ ім. Пулюя - 1,5 мільйонів 
на капремонт даху актового та спортивного залів. 
Коропецькому обласному ліцею-інтернату з поси-
леною військово-фізичною підготовкою - для за-
вершення робіт з ліквідації аварійного стану при-
міщень гуртожитку передбачено понад 328 тисяч 
гривень. 

Ряд училищ та ліцеїв отримають кошти для 
закупівлі навчального обладнання. Підгаєцький 
аграрний ліцей - 300 тисяч. Лановецька філія Тер-
нопільського професійного коледжу з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою - 350 тисяч. 
Шумське ПТУ - 1 мільйон 752 тисячі. Борщівський 
професійний ліцей – загалом 800 тисяч. 

«Зміни, внесені до обласного бюджету та під-
тримані депутатами, є надзвичайно важливими у 
підготовці до нового навчального року», - зазначив 
Віктор Овчарук. 

Катерина ГРИЦИШИН.

На ринку 
нерухомості міста, 
крім класичних 

новобудов, особливе 
місце посідає житло нової 
генерації - smart house. 
Вирізнятися серед інших 
йому дозволяє розумний 
підхід до планування та 
європейська філософія 
організації простору, 
Чому його називають 
житлом «майбутнього» 
пояснив Аналітичний 
центр будівельної 
компанії «Благо».

Суспільно-політичні реа-
лії та технічний прогрес змі-
нюють стиль життя і потреби 
людини. Першочерговим при 

виборі помешкання стає раціо-
нальність планування та функ-
ціональні можливості майбут-
нього дому. 

Щоб досягти успіху, сучас-

ній людині потрібно встигати 
більше, працювати допізна та 
планувати час наперед. Від-
новити життєву енергію за 
короткий час буває складно, 

однак правильна організація 
житлового простору може зна-
чно вплинути на якість відпо-
чинку. Одним із завдань розум-
ної квартири є забезпечення 
максимального комфорту та 
оптимізація функціонального 
потенціалу робочих зон. Про-
стіше кажучи, квартира стає 
частиною стилю життя, від-
дзеркаленням внутрішнього 
світу людини.

Важливим фактором для 
покупця є атмосфера мікрора-
йону та розвинена інфраструк-
тура житлового комплексу. 
Спортивно-розважальні май-
данчики, супермаркети, фітнес-
зали, паркінг є невід‘ємною 
часткою сучасного житла. 

Можливість вирішувати по-
всякденні справи, здійснювати 
покупки чи активно відпочи-
вати, не виходячи за межі ЖК, 
неабияк приваблює покупців, 
адже бажання мати все «під ру-
кою» доволі просте і актуальне 
водночас. 

Затишні сквери, чисте пові-
тря, екологічний двір форму-
ють позитивне враження про 
майбутній дім, де можна відпо-
чивати тілом і душею. 

Купити смарт-квартиру 
в Івано-Франківську мож-
на у житловому комплексі 
Manhattan, який поєднав у собі 
найновіші архітектурні рішен-
ня, функціональне планування 
та сучасний екстер‘єр.

15 червня у 
Києві за 
ініціати-

вою Юлії Тимошенко 
зібрався масштабний 
форум «Новий курс 
України». Більше тися-
чі експертів, представ-
ників громадськості і 
політичних активістів 
обговорювали страте-
гію розвитку країни. 
Свій план дій запро-
понувала і сама Юлія 
Тимошенко.

Лідер «Батьківщи-
ни» наголосила, що 

стратегічна мета України – повноправне членство в Євро-
пейському Союзі та НАТО і відновлення територіальної ці-
лісності держави. «Доки Донбас і Крим не повернуться до 
України ніхто з українців не може бути спокійним, - підкрес-
лила вона. – Агресія Росії має бути зупинена».

Запорукою впевненого руху країни у майбутнє Юлія Тим-
ошенко вважає оновлення конституції та укладання нового 
«суспільного договору». «Право народу на свій розсуд, само-
стійно і під свою відповідальність організовувати власне 
життя і життя суспільства – це основа такого суспільного 
договору», - пояснила вона. Найефективнішим державним 
устроєм лідер «Батьківщини» назвала парламентську рес-
публіку канцлерського типу. За такого устрою громадяни 
мають одночасно обирати парламент та керівника уряду - 
канцлера. І саме кандидат на посаду голови уряду має очо-
лювати партійний список. Це робиться для того, щоб «ніхто 
не міг витягти невідомого кандидата з-під столу, узгодити 
його з олігархією і показати народу,»  - підкреслила Тим-
ошенко. За її словами, Україні потрібна дієва влада, сильна 
підтримкою народу, на який вона спирається.

План дій, запропонований Тимошенко передбачає та-
кож посилення ролі громадянського суспільства, яке має 
отримати потужні важелі для контролю за владою. «Вона 
продемонструвала новий для України тип лідерства» - так 
прокоментував підсумки Форуму політолог Сергій Биков. 
«Тимошенко залучила на свій бік не тільки ідейних при-
хильників, ай відвертих опонентів. Якщо запропонований 
нею план втілити в життя, Україна стане однією з найсиль-
ніших країн Європи» - підкреслив експерт.

Для обговорення пропозицій, висловлених на форумі, 
буде створено чотири постійно діючих платформи. Пе-
редбачено, що найближчим часом відбудуться й тема-
тичні форуми, які розроблятимуть стратегію еконо-
мічної та соціальної політики держави.

Житло “майбутнього” вже будують в Івано-Франківську? 

«НОВИЙ КУРС УКРАЇНИ»: 
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО 

ПРОПОНУЄ ПЛАН ДІЙ

Зміни до обласного бюджету 
спрямовані на забезпечення 

якісної освіти 
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…А народу й досі 
розказують байки про 
бідну Україну. Якщо така 
бідося, то яким чином 
за рахунок нашої країни 
офшори збагатилися 
на шалені гроші? І коли 
«пливли» з України 
«зелені» мільярди, 
владні й правоохоронні 
структури цього не 
бачили. Не знали. Не чули.    

За підрахунками міжнародних екс-
пертів, за 10 років - із 2003-го по 2014-ий, 
- з України в офшори «викачали» близько 
116 мільярдів доларів. Натомість, за весь 
час незалежності наша країна отримала 
від Міжнародного валютного фонду 28 
мільярдів доларів. Вражаюча різниця! 
Порівняно із згаданою сумою, кредити 
від МВФ - зовсім незначні. 

На жаль, повернути виведені з кра-
їни гроші, фактично, неможливо. Лише 
якась частина надходить у вигляді закор-
донних інвестицій.

Наскільки заможніше жила б Україна, 
якби ці мільярди працювали на вітчиз-
няну економіку! І не треба було б плати-
ти великих відсотків за позичені у світу 
кошти. 

А влада знову «ощасливила» укра-
їнців фінансовою новиною: Європарла-
мент погодив виділення нашій країні 
четвертого траншу макрофінансової до-

помоги у розмірі одного мільярда євро. 
Та чи варто цьому радіти? Уже кожен 
українець боргує світовим позичальни-
кам 1750 євро. І цей новий мільярд ще 
збільшить наші з вами борги.  

За словами економічного експерта 
Сергія Фурси, після рішення європарла-
ментарів, загальний борг України збіль-
шився до майже 80 мільярдів доларів і 
склав 80 відсотків внутрішнього валово-
го продукту. 

Цікаво, що найменшими боржниками 
в Євросоюзі є країни Балтії. Держборг 
Латвії складає лише 39 відсотків ВВП, 
Литви - 37 відсотків. А в  Естонії цей по-
казник найнижчий в ЄС - усього вісім від-
сотків. 

Тим часом, провідні економісти кра-
їни написали відкритого листа, у якому 
зазначили: Україну може спіткати еконо-
мічна криза та борговий зашморг. Вони 
стурбовані, що гривня може суттєво 

впасти. У результаті, українці ще більше 
зубожіють. А все через те, що до 2020 
року наша країна повинна виплатити 
кредиторам 10 мільярдів доларів бор-
гу. Але… таких грошей держава не має. 
Вся надія на транші від МВФ. Позичити-
віддати-позичити… 

Можна взяти гроші у приватних кре-
диторів, пояснили експерти на телека-
налі «24», але відсотки у такому випадку 
в рази більші, ніж у МВФ. Є ще один ви-
хід: скоротити видатки держави на пен-
сії, зарплати, освіту, медицину, оборону. 
Проте уряд на непопулярні кроки перед 
виборами не зважиться. Людям і без того 
не солодко живеться.

Знову ж спадають на думку виведені 
в офшори 116 мільярдів. Що, порівняно 
з цією гігантською сумою, 10 мільярдів 
«зелених»?!

Експерт Реанімаційного пакета ре-
форм Денис Бродський зазначив: аби не 

потрапити в економічну яму, треба отри-
мати гроші від МВФ. Та для цього слід ви-
конати вимоги Фонду. Одна з них дуже 
болюча для кожного українця - суттєве 
підвищення тарифів. 

То чи варто дивуватися, що слідом за 
молодими українцями, які подалися на 
закордонні заробітки, їдуть на чужину 
й ті наші співвітчизники, яким залиши-
лося до пенсії 10-15 років. Розуміють: 
удома не доробляться на гідну оплату 
заслуженого відпочинку. Отримувати ж 
пенсійні виплати, хай і невеликі, але за 
європейськими стандартами, набагато 
краща перспектива, аніж очікувати рід-
ної реформованої пенсії. 

За словами HR-експерта сайту rabota.
ua Тетяни Пашкіної, такий вид заробіт-
чанства поки що не є масовим, але поді-
бних випадків стає все більше. 

До речі, у розмовах люди, яким за-
лишається до заслуженого відпочинку 
кілька років, зізнаються: їх бере страх. 
Від пенсійних реформ. Мізерних виплат. 
Дороговизни продуктів і комуналки. Не-
визначеності. Тобто, якщо громадяни ба-
гатьох країн на пенсії подорожують, від-
почивають, насолоджуються життям, то 
українці пенсійного віку через соціальну 
незахищеність бояться. 

А за десять років праці на чужині, на-
віть без кваліфікації, можна заробити 
300-400 євро пенсії. Це не 1373 гривні 
мінімалки, яку отримують багато україн-
ців. І не 1435 гривень, які вони отрима-
ють з 1 липня. 

Цікаво, в якому році 
розмір мінімальної пенсії 
сягне двох тисяч?     

ЗА ПЕНСІЄЮ - ДО ЄВРОПИ: 
українське заробітчанство «реформується»

Ольга ЧОРНА.

У заході взяли участь науковці, 
держслужбовці, представники орга-
нів місцевого самоврядування. Зокре-
ма, С.Онищук - начальник міжрегіо-
нального управління Нацдержслужби 
у Чернівецькій, Івано-Франківській 
та Тернопільській областях, доктор 
наук з державного управління; В.  Сі-
кіринський - керівник апарату Тер-
нопільської ОДА; Л.Крупа - заступник 
голови Тернопільської облради, кан-
дидат історичних наук; професорсько-
викладацький колектив кафедр ТНЕУ, 
що беру участь у підготовці магістрів 
за спеціальністю «Публічне управління 

та адміністрування».
Відкриваючи захід, ректор універ-

ситету професор А.І.Крисоватий на-
голосив на важливості історичного 
аспекту у розвитку державотворення, 
формуванні професійності та політич-
ної нейтральності публічної служби, 
розвитку публічної служби відповідно 
до європейських стандартів. 

Сто років тому Центральна Рада 
проголосила створення Української 
держави і прийняла декілька законів, 
які врегульовували діяльність держав-
ної служби в Україні. Після відроджен-
ня української державності цю тра-

дицію було продовжено, і у 1993 році 
було прийнято Закон України «Про 
державну службу», який заклав основи 
сучасної державної служби та сприяв 
її розвитку. «Належна оцінка розвитку 
української державності у ХХ столітті 
дасть можливість уникнути помилок 
та сприятиме досягненню успіху в роз-
будові незалежної України», - зазначив 
ректор ТНЕУ.

Андрій Ігорович також зазначив, що 
сьогодні важливим завданням закладів 
вищої освіти є підготовка висококва-
ліфікованих кадрів у сфері публічного 
управління. Адже від професіоналізму, 
компетентності і прозорості дій пу-
блічних службовців залежить ступінь 
задоволення інтересів громадян та ав-
торитет держави загалом. «За 22 роки 
функціонування магістратури держав-

ної служби у нашому університеті під-
готовлено 2336 магістрів з держслуж-
би. А зараз на двох курсах навчається 
345 осіб за державним замовленням», 
- сказав Ігор Крисоватий.

Учасники круглого столу обговори-
ли проблеми адаптації національної 
системи публічної служби до євро-
пейських стандартів адміністрування, 
інструменти кар’єрного зростання пу-
блічних службовців, стратегічні напря-
ми реформування публічного управлін-
ня та питання необхідності посилення 
діалогу між науковими установами та 
владою в питанні підготовки магістрів 
за спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» у контексті нових 
викликів.

Ірина МАХТУРА

У ТНЕУ підготовлено 
2336 МАГІСТРІВ 
з держслужби
У бібліотеці ім. Л. Каніщенка Тернопільського національного 

економічного університету відбулося засідання круглого 
столу на тему: «Публічна служба в Україні: реалії та 

перспективи розвитку». Захід організований у рамках 
відзначення 100-річчя ухвалення Радою Міністрів Української 
Держави та затвердження Гетьманом Павлом Скоропадським 
Закону «Про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу 
військових на вірність Українській Державі».                    
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В Америці можуть з’явитися  
нові штати

У листопаді в американському штаті 
Каліфорнія пройде референдум про по-
діл штату на три нові, повідомляє сайт 
«The Sacramento Bee». Ініціатива зібра-
ла понад 400 тисяч підписів. Голосування 
відбудеться 6 листопада. Ініціатор і спон-
сор - інвестор Тімоті Дрейпер з Кремніє-
вої долини. Нові штати можуть отримати 
такі назви: Каліфорнія, Північна Каліфор-
нія і Південна Каліфорнія. Частиною Пів-
нічної Каліфорнії стануть Сан-Франциско 
і Сакраменто, в Південну Каліфорнію уві-
йдуть Сан-Дієго, Фресно, Керн і Оріндж. 
Каліфорнія ж включатиме в себе Лос-
Анджелес, Санта-Барбару і Вентуру. Опи-
тування показують, що незважаючи на 
успіх ініціативи, 72 відсотки жителів шта-
ту, ймовірно, проголосують проти поділу. 

Плитами з меморіалу  
загиблим українцям  

поляки вимостять дороги 
У польському селі Грушовичі, що не-

подалік Перемишля, меморіал україн-
ським упівцям, які захищали населен-
ня від масового примусового виселення, 
знищує навіть тамтешня влада. Плита-
ми з постаменту вирішили вимостити до-
роги. Водночас українська громада у селі 
Гута Пеняцька за свої кошти відновлює 
пам’ятник загиблим полякам, яких живцем 
спалили під час німецької каральної опе-
рації. Про це йдеться у проекті «Історич-
на правда з Вахтангом Кіпіані» на телека-
налі ZIK. Довкола пам’ятника українським 
повстанцям п’ятий рік не вщухають гострі 
дискусії. Надмогильний монумент воїнам 
УПА неодноразово нищили вандали, а то-
рік взагалі розтрощили. Проте меморіал 
не дає спокою полякам й досі - група там-
тешніх науковців і робітників розпочали на 
цьому місці розкопки. Річ у тім, що польські 
науковці піддають сумніву, ніби там були 
поховані останки українських повстанців. 
Після зруйнування пам’ятника УПА у Гру-
шовичах, кам’яні плити з меморіалу не від-
дали. Натомість, війт місцевої ґміни розпо-
рядився вимостити ними дороги. 

Гіперінфляція у Венесуелі  
сягнула 24571 відсотка

У травні рівень інфляції у Венесуе-
лі сягнув 24571 відсоток у річному чис-
ленні, а ціни щодня росли на 2,4 відсо-
тки. Про це повідомив глава комітету з фі-
нансів Національної асамблеї Рафаель Гус-
ман. «Ці дані свідчать, що не було зробле-
но нічого, аби зупинити гіперінфляцію, і 
поки уряд Мадуро шукає способи зберег-
ти владу, руйнується життя венесуельців», 
- сказав Гусман. Офіційні дані про зростан-
ня цін у Венесуелі не публікуються вже 
кілька років. З урахуванням коштів, що 
виділяються на придбання продовольчих 
товарів, мінімальний гарантований до-
хід працюючого громадянина склав 2,55 
мільйонів боліварів. А, згідно з підрахун-
ками експертів з неурядових організацій, 
вартість продуктового набору на місяць 
для сім’ї з трьох осіб склала 120 мільйонів. 
Тяжке становище змушує багатьох грома-
дян емігрувати з країни. 

Чемодан, вокзал, Європа: 
московити масово емігрують  

з «родіни»
Кожен п’ятий москвич хоче емігру-

вати. Вони вдвічі частіше бувають за кор-
доном, мають закордонні паспорти, від-
криті візи і налаштовані жити в іншій краї-
ні. Жителі інших регіонів РФ в меншій мірі 
думають про це, передає «Левада центр». 
26 відсотків опитаних жителів Москви ма-
ють рідних або знайомих, які останнім ча-
сом назавжди покинули країну. 

Латвія заборонить навчання 
російською у приватних вишах  

і коледжах 
Комісія латвійського Сейму з освіти, 

науки і культури підтримала в остаточ-
ному читанні поправки до закону про 
вузи, які передбачають заборону на на-
вчання російською мовою в приватних 
вишах і коледжах. Поправки ще повинен 
прийняти Сейм, повідомляє «Європейська 
правда». Навчання у вузах можна буде 
проводити однією з мов ЄС. У державних 
вузах Латвії навчання мовами ЄС можли-
ве лише в окремих випадках - для інозем-
них студентів і за програмами, передбаче-
ними договорами про міжнародне спів-
робітництво. При цьому іноземні студен-
ти обов’язково вивчають латиську мову, 
якщо навчання триває довше шести міся-
ців. Приблизно третина студентів приват-
них вузів навчалися в минулому році ро-
сійською мовою.

В Естонії штраф  
за порушення мовних вимог  

може зрости до 6400 євро
У парламенті Естонії зареєструва-

ли законопроект про внесення поправ-
ки до закону про мову, яка передбачає 
десятикратне підвищення штрафу за 
порушення вимог за знання естонської 
мови. Штраф за порушення мовних вимог 
хочуть підвищити з нинішніх 640 до 6400 
євро, пише «Європейська правда». Ця по-
правка поліпшить виконання закону про 
мову, мотивуючи керівників установ та під-
приємств активніше займатися навчанням 
працівників естонської мови, а також під-
вищить результативність нагляду з боку 
Мовної інспекції. Коментуючи ініціативу, 
політики послалися на проблеми, що ре-
гулярно виникають з обслуговуванням ес-
тонською мовою на підприємствах громад-
ського харчування, в транспорті, на підпри-
ємствах сфери обслуговування і в місцях, 
де естонці становлять меншість населення.
В Кім Чен Ина тьма ядерних об’єктів

Розвідка США виявила понад три 
тисячі небезпечних об’єктів у КНДР. Всі 
вони мають стосунок до ракетно-ядерної 
програми, пише «Новий час». Американці 
врахували у тому числі науково-дослідні 
інститути і заводи, що виготовляють скла-
дові ракет. Такі дані можуть ускладнити 
переговори США та Північної Кореї щодо 
денуклеаризації та перевірку ядерних і 
ракетних об’єктів КНДР.

ЗМІ Литви хочуть прирівняти до 
стратегічних підприємств країни

До власників литовських ЗМІ слід 
застосовувати такі ж вимоги, як до ін-
весторів у стратегічні підприємства 
країни. Про це заявив прем’єр-міністр 
Литви Саулюс Скверняліс, повідомляє 
«Укрінформ». «Держава повинна знати, 
хто власник ЗМІ і чи не становить це за-
грози нашій національній безпеці», - ска-
зав прем’єр. Відповідно до закону про за-
хист важливих для забезпечення націо-
нальної безпеки об’єктів, інвесторами у 
стратегічні підприємства Литви можуть 
бути тільки ті особи, які не становлять за-
грози для інтересів нац-
безпеки. Вони піддають-
ся спеціальній перевірці. 

150 нардепів прийшли  
в Раду за покликанням,  
решта - кон’юнктурники 

Тільки 150 депутатів прийшли у 
Верховну Раду не за кон’юнктурою. 
Вони голосують за покликанням. Інші ви-
користовують депутатство, щоб знайти 
себе в цьому просторі. Займаються ко-
рупцією, хабарництвом, навіть антинаці-
ональною та антиісторичною діяльністю. 
Про це в інтерв’ю «Українській правді» ска-
зав перший президент Леонід Кравчук. За 
його словами, наступний склад парламен-
ту може бути кращим. Але якщо приймуть 
новий закон про вибори.

Скільки коштує стати  
президентом України?

Аналітик «Atlantic Council» Андерс 
Аслунд поділився даними щодо «ціни» 
президентського крісла в Україні, отри-
маними від українських політологів, 
пише «Голос Америки». За його словами, 
«один із найкращих політологів» запитав 
його про те, кого США хочуть бачити у на-
ступних президентських виборах в Україні. 
Аслунд відповів, що «у США фаворитів не-
має і не буде». Співрозмовнику така відпо-
відь не сподобалась. «Чому Захід не зробить 
вибір і не інвестує 150-200 мільйонів дола-
рів у свого кандидата, які потрібні для того, 
щоб перемогти у виборах? Так роблять як 
росіяни, так і олігархи. Чому американці не 
є раціональними? - переповів слова політо-
лога Аслунд. А також думку іншого експер-
та, який заявив, що популярний кандидат 
може перемогти на виборах із бюджетом у 
40-50 мільйонів доларів. За словами аналі-
тика, такі суми за мірками Заходу є надзви-
чайно великими. «Парламентські вибори 
в Швеції коштували 12 мільйонів, в Німеч-
чині - 90 мільйонів. Цей обсяг включає всіх 
учасників», - пояснив Аслунд.

Змінили кредитні правила  
для військових

В Україні на час особливого періо-
ду військовослужбовцям не будуть на-
раховувати штрафні санкції за неви-
конання кредитних зобов’язань, а та-
кож відсотки за користування креди-
том. Про це повідомляє сайт Судової вла-
ди України. «Верховний Суд дійшов висно-
вку про те, що військовослужбовцям з по-
чатку і до закінчення особливого періо-
ду, а резервістам і військовозобов’язаним 
- з моменту призову під час мобілізації і 
до закінчення особливого періоду не на-
раховуються штрафні санкції, пеня за не-
виконання зобов’язань перед підприєм-
ствами, установами та організаціями всіх 
форм власності, в тому числі банками і фі-
зичними особами, а також відсотки за ко-
ристування кредитом», - йдеться у повідо-
мленні.

Втрачаємо позиції у рейтингу  
рівня життя

Україна втрачає позиції у світовому 
рейтингу рівня життя. За рік наша дер-
жава опустилася на п’ять сходинок в індек-
сі процвітання і зараз посідає 112 місце із 
119 країн, пише «Сьогодні». Натомість, ви-
сокий рівень життя демонструє Норвегія. 
Рейтинг процвітання складають, ґрунту-
ючись на думках громадян. Людей розпи-
тали про стан економіки, владу, рівень охо-
рони здоров’я і особисту свободу. 

«Економічне диво»  
в нашій країні можливе?

Україна здатна на «економічне 
диво». Такого висновку дійшли вітчиз-
няні вчені на форумі «Україна-2030», 
який відбувся в Київському політехніч-
ному інституті ім. І. Сікорського. На фо-
румі обговорили план розвитку держави 
на найближче десятиліття. Експерти ма-
тематично обчислили: українці здатні не 
тільки подолати корупцію і відтік кадрів, а 
й досягти 10-відсоткового зростання ВВП 
на рік. А ще - потрапити до ТОП-30 найба-
гатших держав світу. Амбітні цілі описали в 
стратегії «Україна-2030», яку запропонува-
ли уряду. Серед нагальних питань: контр-
оль громадян над чиновниками і етичний 
кодекс для чиновників, тотальна модерні-
зація і відмова від іноземних кредитів.

У чужого сала - не той смак
За січень-травень цього року Украї-

на імпортувала 22,5 тисяч тонн свиня-
чого сала. Це на 57,3 відсотки більше, ніж 
за аналогічний період 2017 року, свідчать 
дані Державної фіскальної служби, пише 
«Сьогодні». У грошовому вимірі імпорт сала 
склав $14 мільйонів. Основні імпортери сала 
в Україну - Польща і Німеччина. Так, Польща 
завезла 5,9 тисяч тонн продукту, Німеччина 
- 5,2 тисячі тонн. Експорт сала з України за 
перші п’ять місяців склав усього тонну. Це в 
22 рази менше від обсягів імпорту.

Засуха спричинить  
подорожчання хліба

Урожай зернових в цьому році буде 
меншим на 10-15 відсотків. «Якщо посу-
ха триватиме, зерно буде низької якості, 
тому продовольча пшениця подорожчає. 
Також з 1 липня підвищаться соцстандар-
ти, це потягне за собою зростання зарплат, 
продовжать дорожчати енергоносії. Це 
означає, що до осені можна очікувати зрос-
тання цін на 20-25 відсотків на білий хліб, 
борошно, макарони», - сказав директор 
асоціації постачальників торговельних ме-
реж Олексій Дорошенко. Так, батон може 
подорожчати на 3,5-4 гривні, кілограм бо-
рошна вищого сорту - на 2-3 гривні, мака-
рони - на 1-1,5 гривень за кілограм. Засуха 
спостерігається на 25 відсотках території 
країни, інформує «Газета по-українськи».  

Де найчастіше «ходять»  
фальшиві гроші?

Експерти розповіли, де люди найчас-
тіше можуть стати жертвами і отрима-
ти фальшиві гроші. «Часто люди отриму-
ють підробки на ринках, у магазинах, а та-
кож при продажі товарів через сайти ого-
лошень, де передбачається особиста пере-
дача грошей і товару. Рідше це трапляється 
в обмінниках і банкоматах», - сказала ад-
вокат Тетяна Лежух-Вовк, пише «Фінанси.
ua». Виконавчий директор Незалежної асо-
ціації банків України Олена Коробкова та-
кож зазначає, що фальшивки найчастіше 
можна отримати у продавців на ринках і в 
дрібних магазинах. А також на різних ма-
сових заходах, ярмарках і фестивалях - там, 
де люди розраховуються готівкою.
Чи дозволять відкривати початкові 

школи у житлових будинках? 
Міністерство регіонального розви-

тку, будівництва та ЖКГ оновлює дер-
жавні будівельні норми, зокрема, роз-
глядає можливість проектування неве-
ликих шкіл І-го ступеня (початкові шко-
ли, 1-4 класи), вбудованих у перші по-
верхи житлових будинків. Про це пові-
домляє прес-служба відомства. Зміна ініці-
йована через великий дефіцит дитсадків, 
особливо в центральних районах великих 
міст. Сьогодні близько 50 відсотків міських 
шкіл є переповненими. Діти навчаються по 
35-40 учнів у класі або в декілька змін. До 
слова, в Україні дозволять розміщувати не-
великі дитячі садки, вбудовані і вбудовано-
прибудовані у житлові будинки. Відповідна 
норма є у новому проекті ДБН «Плануван-
ня і забудова територій», який набуде чин-
ності з 1 вересня.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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82-річна потерпіла 
впустила до хати 
зловмисника, 

бо привабила ціна за 
літр меду, яким торгував 
невідомий -  50 гривень. 
Старенька вирішила 
купити дві літри, однак, 
сама того не бажаючи, 
заплатила у рази більше.

- Господиня запросила продав-
ця до квартири, витягла з шафи 

готівку та заплатила чоловіку за 
солодкий продукт, - розповіли у 
поліції. - Він чемно відрахував ре-
шту, подякував та став перелива-
ти мед у тару пенсіонерки. Потім 
попросив стареньку сполоснути 
банки. Поки вона  їх помила,  зло-
дій встиг спритно вкрасти зі схов-
ку 4 тисячі гривень.

Пропажу старенька помітила 
майже одразу. Вирішила сховати 
решту від покупки до шафи і жах-
нулася – звідти зникли усі гроші. 

Жінка зателефонувала до поліції.
Правоохоронці застерігають, 

що такі шахрайства – не рідкість.
- Не довіряйте сумнівним про-

давцям дешевого товару, «праців-
никам» комунальних служб чи со-
ціального забезпечення.  Не впус-

кайте таких непроханих гостей до 
домівок, вимагайте показати до-
кументи у службовців, а якщо  не-
знайомці таки потрапили до ва-
шої домівки, не залишайте самих 
навіть у коридорі, постійно три-
майте їх в полі зору. Також не по-
казуйте, де зберігаєте готівку, - за-
значають у поліції. 

Зловмисники дуже спритні – 
за лічені хвилини встигають ви-
тягти зі сховку гроші та прикра-
си. Правоохоронці застерігають: 
якщо незнайомці настирливо 
просять купити товар, перевіри-
ти лічильник чи обміняти готівку 
- краще телефонувати у поліцію.

Жертвою нового 
шахрайства стала 
жителька Збаража.  

З її контрактного рахунку 
одного з мобільних операторів 
після дзвінка незнайомця 
зникли 62 гривні, які були на 
балансі, та з’явилося майже 
1300 гривень боргу. 

Деталі афери, з якою на Тернопільщи-
ні зіштовхнулися вперше, ще з’ясовують.

Зі слів жінки, спочатку на її телефон 
прийшло повідомлення про проблеми з 
мобільним номером, через які може бути 
припинено надання послуг. Пізніше зате-
лефонував незнайомець, який назвався 
представником мобільного оператора.

Для усунення проблем він попросив 
продиктувати код, який надійшов збара-
жанці в смс, що жінка і зробила. Після та-
кої допомоги у потерпілої власне і поча-
лися проблеми, з її номера була здійснена 
масова розсилка повідомлень, яка й обі-

йшлася їй у кругленьку суму.
Попередньо встановлено, що коштами 

потерпілої шахраї розрахувалися за плат-
ну розсилку смс-повідомлень. 

Правоохоронці просять краян враху-
вати, що аферисти придумують все нові 
мобільні афери, які надзвичайно важко 
передбачити. 

- Аби вберегтись від них, намагайтесь 
не повідомляти жодних кодів, які прихо-
дять на ваш мобільний, стороннім особам, 
- кажуть у поліції. - Якщо ж маєте сумні-
ви, телефонуйте на «гарячі» лінії мобіль-
них операторів.

Фанати побилися  
з… футболістами

Під час футбольного матчу  
на Тернопільщині сталася бійка

Пристрасті вирували у неділю, 
17 червня, на території 
футбольного стадіону в 

Скалаті.

Як повідомили правоохоронці, того дня від-
бувався матч між командами села Новосілка 
та Хоросткова. Одному з фанів не сподобалась 
манера гри гравця. 28-річний хлопець вибіг на 
поле та вирішив провчити футболіста. Спершу 
почав шарпати, а потім - вдарив. За товариша 
одразу заступився спортсмен з команди.

У результаті – футбольний матч зупинили 
через порушення громадського спокою та по-
рядку. Всі хулігани написали заяви у поліцію, 
одного госпіталізували. 

Поліція розпочала кримінальну справу. По-
рушникам доведеться відповісти за грубе по-
рушення громадського порядку.

У селі Антонівці 
Шумського району 
ветеринари виявили 

спалах африканської чуми 
свиней.

Як повідомили в обласному 
управлінні поліції, перший випа-
док захворювання зафіксували в 
місцевому господарстві.

- У період з 10 по 15 червня 
загинуло шестимісячне порося. 
Під час експертизи в тварини ви-
явили ДНК вірусу африканської 
чуми, – повідомили у поліції.

У зв’язку зі спалахом хворо-
би в селі поліцейські та співро-
бітники служби з надзвичайних 
ситуацій встановлять стаціонар-
ний пост.

- На території району працю-
ватимуть робочі групи, а на три-
кілометровій відстані від зони 
ураження всіх свиней вилучати-
муть та утилізовуватимуть. Усе 
це робитимуть ветеринари, – за-
значили правоохоронці.

У відомстві наголосили, що 
лікувати свиней, заражених аф-
риканською чумою, заборонено.

- Власники, у яких загину-
ли тварини, повинні здавати-
ти їх працівникам ветлабора-
торій. Самостійно утилізовува-
ти туші заборонено, – кажуть у 
поліції.

Фахівці стверджують, що за-
разитися африканською чумою 
люди не можуть, а заражену чу-
мою свинину від здорової відріз-
няє синюшний вигляд і кровови-
ливи. 

Таке м’ясо на стихійних рин-
ках купувати не варто, застеріга-
ють ветеринари.

Мрію про 
канадський 

паспорт  
розбили 

аферисти

Оголошення про 
виготовлення 
канадського 

паспорта  тернополя-
нин прочитав на сайті 
«ОLX». Зателефонував 
за вказаним номером 
і був приголомшений 
пропозицією - 
незнайомець обіцяв за  
відносно невеликі гроші 
громадянство Канади. 

Засліплений обіцянками 
тернополянин погодився за-
платити за це кошти. Незна-
йомцеві перерахував  900 аме-
риканських доларів, майже 18 
тисяч гривень і став готувати-
ся до виїзду.  Колиж тривалий 
час не отримував паспорт, збаг-
нув, що потрапив у тенета про-
йдисвіта.  

Поліцейські встановили 
особу зловмисника. Ним ви-
явився 32-річний житель Ві-
нниччини. Проте чоловік своє 
провини не визнає. Каже, що 
гроші передав іншим людям, 
які займалися виготовленням 
паспортів, а ті його «кинули», 
тож вважає себе жертвою.

 Кримінальне провадження 
розпочато за частиною 1 статті 
190 ККУ. Триває досудове роз-
слідування. Поліцейські прово-
дять заходи щодо встановлен-
ня інших фактів вчинення зло-
чинних дій підозрюваним.

Хворі на сказ 
борсуки  
покусали корів

На Бережанщині борсуки напали на корів,  
які були на пасовищі

Одну дику тварину знайшли вбиту і передали фахівцям на об-
стеження. Про це повідомили в Головному управлінні Держпрод-
споживслужби в Тернопільській області.

Спеціалісти ветеринарної медицини провели дослідження і 
підтвердили, що тварина була хвора на сказ. 

Всім тваринам у селі Вільховець при подвірному обході зро-
били щеплення проти сказу. Серед населення провели освітньо-
роз’яснювальну роботу щодо запобігання контакту з дикими тва-
ринами та їх небезпеки для людини. 

У селян вилучатимуть свиней  
через африканську чуму

Виявлення, попередження 
і знищення незаконних посівів 
наркорослин, перекриття каналів 
постачання наркотичних засобів 
рослинного походження - мета 
оперативно-профілактичної опе-
рації під умовною назвою «Мак-
2018». На Тернопільщині, як і в 
Україні, вона триватиме з червня 
до вересня.

За словами Михайла Димиди, 
начальника підрозділу протидії 
наркозлочинності в області, вже 
оперативники виявили сім фактів 
незаконного посіву рослин маку 
та конопель загальною кількістю 
700 та 4500 рослин, відповідно.

За посів рослин конопель 
і маку можна потрапити до 
в’язниці. Як і за збут наркотиків. 

Згідно ч. 1 ст. 310 Кримінального 
кодексу України, незаконний по-
сів або незаконне вирощування 
снодійного маку в кількості від 
100 до 500 рослин чи конопель у 
кількості від 10-ти до 50-ти рос-
лин - караються штрафом від ста 
до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до 6-ти місяців, 

або обмеженням волі на строк до 
3-х років.

Частина 2 цієї ж статті за ті ж 
самі дії, вчинені особою, яка була 
засуджена за згаданою статтею 
чи яка раніше вчинила один із 
злочинів, передбачених стаття-
ми 307, 309, 311, 317 Криміналь-
ного кодексу, або вчинені за по-
передньою змовою групою осіб 

з метою збуту, а також незакон-
ний посів або незаконне вирощу-
вання снодійного маку в кількос-
ті 500 і більше рослин чи коно-
пель у кількості 50 і більше рос-
лин, - караються позбавленням 
волі на строк від 3-х до 7-ми ро-
ків. За менші посіви передбаче-
на адміністративна відповідаль-
ність - штраф.

Спецоперація «Мак»: уже виявили сім незаконних посівів    

На банці меду втратила 4 тисячі
«Медовий» злодій обікрав 
стареньку тернополянку

Телефонні шахраї 
обманюють по-новому

Аферисти придумали ще один спосіб зняття коштів з мобільних 
рахунків, застерігають правоохоронці
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Незабутню зустріч 
влаштували випускники  
Кременецького 

педагогічного училища. За 
40 років розлетілися, ніби 
птахи, хто куди. Шукали через 
Інтернет, рідних і знайомих. 

Майже неймовірно, але через бага-
то років зі всієї групи не вдалося зна-
йти лише одну - Ларису Демчук з Воли-
ні. На жаль, когось уже немає в живих. 

Відійшла в інший світ Тамара Комар, а 
також класний керівник І. Долинський. 

Зустрічі чекали всі, хто 40 років тому 
залишив стіни рідного училища. З не-
терпінням виглядала всіх Марія Дяків, 
яка приїхала першою. Неможливо було 
стримати хвилювання, коли випускниці 
збиралися і з тривогою та цікавістю нама-
галися згодом упізнати тих, хто підходив: 
Любу Баран, Любу Гринду, Марію Михаль-
чук, Лесю Подолю, Неонілу Ремизович, 

Світлану Крючковську, Олю Мороз, Марію 
Жежук, Ганну Гаврилюк, Марію Наконеч-
ну… Потім були слова радості та обійми. 

Зібрала всіх і організувала зустріч 
Галина Мандзій. Не змогли завітати 
Оля Бригідир, Люда Бринюк, Галя Се-
менюк, Марія Макосій. Телефонними 
дзвінками привітали одногрупниць 
Надя Ткачук з Кременчука і Надя Сте-
цюк з Кременечини.

На правах господинь привітали всіх 

присутніх Оля Холодницька, Галя Гуца-
ло. Всі разом зайшли у церкву Матері 
Неустаної Помочі, дякували Богу і Ма-
тінці Божій. що оберігали і допомогли 
зустрітися знову.

На зустріч приїхали з різних міст. 
Марія Мельничук волею долі опинила-
ся в епіцентрі війни на Сході. А Яросла-
ва Брегін завітала з Полтавщини. 

Розповідали про рідних, згадува-
ли студентські роки. Виявилося, що є 
в групі мама-героїня Марія Сисак, яка 
народила і виховала восьмеро дітей. А 
Ніна Жежук тішиться вже 19 внуками. 

Були сльози радості та смутку, бо 
у кожноі жінки своя доля. З усмішкою 
згадували весілля Олі Пущак, на яке 
їздила вся група. Наприкінці всі зроби-
ли пам’ятне фото через 40 років. Тепер 
вірять і сподіваються, що зустрінуться 
через 5 років знову.

Максим СКАСКІВ.

Випускники зустрілися 
ЧЕРЕЗ 40 РОКІВ

За чотири десятки літ вдалося знайти майже всіх 

Прем’єра вистави 
«Суто сімейна 
справа» відбулася з 

аншлагом  16-го червня  
у Тернопільському 
обласному академічному 
театрі імені Тараса 
Шевченка. У такий спосіб 
театрали привітали лікарів 
напередодні їхнього 
професійного свята. 

Комедія режисера-
постановника В’ячеслава Жили 
за твором класика сучасної ко-
медії, англійського драматурга 
Рея Куні прийшлась відвідува-
чам до смаку.  Історія колишньої 
медсестри Джейн (її грає Наталія Олексів), яка 
раптово через 18 років з’являється на старій ро-
боті, з самого початку зацікавлює  глядача. Ви-
являється, що всі ці роки вона виховувала сина 
Леслі (Олег Совин), та лише тепер наважилася 

познайомити його з  батьком - 
успішним лікарем Мортімером 
(Андрій Малінович),  який і гад-
ки не має про існування власного 
чада. 

Вистава складається з двох 
дій. Якщо перша доволі «суха» на 
розвиток подій, то в другій одна 
сцена змінює іншу настільки 
швидко, що сюжет  просто погли-
нає глядачів.

Особливої уваги варта гра ак-
торів. Адже деяким доводилося у 
виставі перевтілюватися з образу 
в образ. Особисто мене вразила 
гра Миколи Бажанова, який ви-
конував роль Х’юберта і відчути 

себе в шкурі лікаря, жінки  і священика.  
Додавав особливого запалу і атмосфери вда-

лий музичний супровід, костюми та декорації. 
Зал аплодував акторам стоячи. 

Христина ЛУЦИК.

Скульптуру «Лісова пісня»  урочисто відкрили 
перед головним корпусом Тернопільського 
національного педагогічного університету  

ім. В. Гнатюка
Її авторами є студенти факультету мистецтв спеціальності 

«Дизайн» Христина Конь та Петро Гаврас. Скульптурну компо-
зицію виконали за мотивами однойменної драми-феєрії Лесі 
Українки «Лісова пісня». 

Втілити задум у реальність Христині та Петру допомогли на-
укові керівники - кандидат мистецтвознавства, доцент Марія 
Маркович та заслужений художник України, доцент Роман Віль-
гушинський. 

Із відкриттям скульптури Христину та Петра привітав  рек-
тор університету, доктор філософських наук Богдан Буяк та вру-
чив їм символічні подарунки як вдячність за пророблену роботу.

На урочистості завітали працівники університету, студенти і 
небайдужі до мистецтва жителі та гості міста. 

Юлія СТАСИШИНА.

На подвір’ї тернопільського
 вишу з’явилася оригінальна 

скульптура «Лісова пісня»

На сцені театру - 
«Суто сімейна справа» 
Шевченківці завершили сезон комедією про медиків
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Більшість із нас починають свій ранок із 
чашечки ароматної кави. Це не просто 
ритуал, а й можливість зустріти ранок 

у доброму настрої, зарядитися енергією на 
робочий день і навіть... попередити проблеми зі 
здоров’ям. Напевне, немає жодної людини, яка 
бодай раз у житті не куштувала б кави. 

Медики часом висувають контроверсійні твердження 
щодо впливу на організм цього ароматного напою. По-
переджають про залежність від кави, про важливість зна-
ти міру тощо. Однак дослідження вчених свідчать про те, 
що улюблений напій мільйонів здатний підтримати наше 
здоров’я. Науковці називають десять причин пити каву що-
дня.

1. Кава є основним джерелом антиоксидантів. Люд-
ський організм черпає більше антиоксидантів із кави, ніж 
з овочів і фруктів.

2. Запах кави має антистресовий ефект. Корейські до-
слідники виявили, що аромат кави особливим чином діє на 
білки, пов’язані з напругою мозку, і допомагає налаштувати 
мислення на позитив.

3. Кава може зменшити симптоми хвороби Паркінсона. 
Згідно зі статтею, що з’явилася 2012 року в науковому жур-
налі ScienceDaily, кава допомагає людям, які страждають на 
хворобу Паркінсона, краще контролювати свої рухи.

4. Це добре для печінки (особливо, якщо ви вживаєте 
алкоголь). Результати дослідження, що проводилося про-
тягом 22 років (у якому взяли участь 125000 осіб), пока-
зали: в тих, хто випивав хоча б одну чашку кави в день, на 
20% знизилася ймовірність розвитку цирозу.

5. Кава знижує схильність до сaмoгубства: 2-4 чашки 
кави в день можуть знизити ризик сaмoгубства для чолові-
ків і жінок на 50%, кажуть дослідники.

6. Зменшується ризик захворіти на рак шкіри. Кава 
знижує ризик розвитку раку шкіри у жінок. Це пов’язано з 
впливом на жіночі статеві гормони, які регулюють багато 
важливих процесів в організмі.

7. Покращує спортивні результати. Кофеїн збільшує 
кількість жирних кислот у крові, що дозволяє м’язам по-
глинати і спалювати жир, перетворюючи його в енергію. Це 
зберігає запаси вуглеводів і дозволяє організму використо-
вувати їх згодом - у разі потреби.

8. Зменшує ризик захворювання на цукровий діабет. 
Дослідники виявили, що люди, які п’ють щодня 2-3 чашки 
кави, на 50 відсотків знижують ризик розвитку діабету 2-го 
типу.

9. Кава дуже позитивно впливає на мозок. Згідно з ви-
сновком дослідників, кава збільшує ефективність роботи 
головного мозку в кілька разів.

10. Кава робить нас щасливішими. Дослідження, про-
ведене американським Національним інститутом охорони 
здоров’я, показало: люди, які п’ють бодай чотири чашки 
кави на тиждень, на 10 відсотків менше схильні до депресії, 
ніж ті, які кави взагалі не вживають.

Це просто неймовірно! 
Звичайна крупа здатна 
відновити брак колагену в 

жіночому організмі й омолодити 
його. Ваша шкіра, волосся та нігті 
будуть здорові й молоді! Їжте цю 
страву хоча б раз на тиждень і 
будете в захваті від результату!

КАША ЗДОРОВ’Я І КРАСИ
Очищені зерна ячменю із прадавніх 

часів називають перловою крупою. Таку 
назву злак з перламутровим відблиском 
одержав через подібність із річковими 

перлами - перлинами. Цікаво, що колись 
перлова каша вважалася делікатесом, до-
зволити який собі могли тільки високо-
поставлені особи. 

У цьому продукті міститься велика 
кількість живильних речовин, необхідних 
організму для повноцінного функціону-
вання. Варену перловку називають кашею 
краси, адже тільки в цій крупі міститься 
величезна кількість лізину - амінокислоти, 
яка бере активну участь у синтезі колагену.

Усім відомо, що саме він допомагає 
зберегти еластичність шкіри, запобігаю-

чи утворенню зморшок. Ще один привід 
терміново включити перлову кашу у свій 
раціон усім жінкам - велика кількість віта-
мінів групи В, А, РР і Е.

Регулярне вживання каші з перлової 
крупи допомагає не тільки підтримувати 
красу шкіри, але й знизити вагу! Ситний 
низькокалорійний продукт багатий кліт-
ковиною, необхідною для нормальної пе-
ристальтики кишечника, а також білком.

СЕКРЕТИ ПРИГОТУВАННЯ ПЕРЛОВКИ
Перед варінням крупу потрібно ре-

тельно промити. Для цього насипте пер-

ловку в глибоку миску, влийте воду і пе-
ремішайте, потираючи «перлинки» одну 
об іншу. Злийте брудну воду і залийте чи-
стою, повторіть процедуру, поки вода не 
буде прозорою.

Перед безпосереднім готуванням каші 
зерна потрібно ще раз промити, залити 
прохолодною водою (на склянку крупи 
потрібен літр рідини) і залишити як міні-
мум на 4 години. Варити перловку реко-
мендують у великій каструлі, оскільки під 
час готування крупа збільшується в обсязі 
до 5 разів.

Від болю в колінах – 
медовий масаж

Біль у колінах турбує багатьох людей, неза-
лежно від віку. Причини болю    можуть бути різні: 
забиті місця, переломи, щоденні й досить серйозні 
фізичні навантаження. Якщо цією проблемою зо-
всім не займатися - болі можуть турбувати частіше. 
Цілющий медовий масаж допоможе їх усунути.

Необхідно відразу відзначити, що мед потріб-
ний дуже якісний, натуральний!

Нанести мед на коліно, втирати його 10-15 хви-
лин долонями, подушечками пальців, поки мед зо-
всім не загустіє й масажні рухи буде вже важко ро-
бити.Після цього долоню притискати й інтенсивно 
відривати від коліна, щоб шкіра піднімалася (10-15 
хвилин).

Не потрібно робити собі занадто боляче. Якщо 
всією долонею болісно - робіть тільки пальцями, 
або навіть подушечками пальців.

Після масажу змити медову масу гарячою во-
дою без мила й нанести олію: виноградної кісточ-
ки або маслинову холодного віджиму "extra virgin".

Після масажу - година-півтори без фізичних на-
вантажень для завершення всіх процесів усередині 
коліна.

Сьогодні ми хочемо поділитися з 
вами 4 цікавими альтернативами, 
щоб ви могли використовувати їх 

як доповнення до вашого лікування 
гіпертонії. Обов’яково напередодні 
проконсультуйтеся лікарем. 

КОРИЦЯ
Кориця - це вид спецій, неймовірно багатий 

ефірними оліями, антиоксидантами та протиза-
пальними сполуками, які допомагають поліпшити 
кровообіг і артеріальне здоров'я у цілому.

Її рекомендують для контролю артеріального 
тиску пацієнтам з діабетом, оскільки кориця ще й 
допомагає регулювати рівень глюкози в крові.

Покладіть 1 чайну ложку меленої кориці в 
склянку (250 мл) окропу, накрийте кришкою і дай-
те настоятися протягом 10 хвилин.

Пийте одну чашку настою кориці зранку натще 
і, при бажанні (необхідності), другу в другій поло-
вині дня.

КАРДАМОН
Його мінерали допомагають регулювати рівень 

натрію і допомагають поліпшувати кровообіг. Кар-
дамон корисний для розслаблення нервової систе-
ми та зниження артеріального тиску.

Покладіть чайну ложку кардамону в склянку 
води і поставте на вогонь. Коли закипить, зніміть 
з вогню й дайте настоятися протягом 5-10 хвилин 
при кімнатній температурі. Процідіть напій і пийте 
по 2-3 чашки на день (після прийому їжі).

ЛЛЯНЕ НАСІННЯ
Завдяки високому вмісту жирних кислот Оме-

га-3, амінокислот і дієтичних волокон, насіння 
льону може сприяти зниженню ризику хронічних 
серцево-судинних захворювань. Ці речовини допо-
магають контролювати рівень холестерину в крові 
й регулюють артеріальний тиск. У результаті ризик 
серцевого нападу, атеросклерозу та інших серйоз-

них розладів значно знижується.
Залийте 1 столову ложку лляного насіння (10 г)  

половиною склянки гарячої води й залишіть на ніч. 
Наступного ранку, коли у вас вийде злегка густува-
та рідина, процідіть її.

Пийте такий напій натще щоранку.
При бажанні, можете додати трохи лимонного 

соку.

ІМБИР
Імбир є одним із традиційних засобів боротьби 

з гіпертонією. Він  містить антикоагулянтні й суди-
норозширювальні сполуки, які поліпшують прохо-
дження крові через артерії, та антиоксиданти, хар-
чові волокна, вітаміни й мінерали, які допомагають 
виводити токсини та рідини з організму (винні в 
підвищенні артеріального тиску).

Налийте 1 склянку води в каструлю і поставте 
на вогонь. Коли закипить, додайте тертий імбир 
(1 чайна ложка), зменшіть вогонь і залишіть на 2 
хвилини. Потім зніміть з вогню і дайте настоятися 
й охолонути при кімнатній температурі.

Процідіть напій і пийте натще.
Протягом дня слід пити ще 1-2 склянки, після 

їжі.
Якщо ви вже приймаєте якісь медикаментозні 

препарати від гіпертонії, то, перед застосуванням 
натуральних засобів, обов'язково проконсультуй-
теся зі своїм лікарем. 

9Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЦілющі краплини 

народної медицини

Прості рецепти для зниження тиску
Спеції, які є у вас на кухні, стануть у пригоді  при гіпертонії

Кава знижує 
схильність до… 

депресії?

Перлова крупа запобігає появі зморщок

Від вугрів врятує маска 
з куркуми

Акне - це запалення сальних залоз шкіри, яке 
супроводжується вугровими висипами. Варто 
зазначити, що це проблема не тільки юнацтва, 
оскільки люди стикаються з появою прищів на-
віть у дуже зрілому віці. За статистичними дани-
ми кожен п’ятий у віці 25-40 років страждає від 
акне. Для людей, які страждають від цієї недуги, 
у пригоді стане маска з куркуми і м’яти. 

Куркума має антибактеріальні властивості. 
М'ята відрізняється протизапальними власти-
востями, містить антиоксиданти і пом'якшує 
шкіру.

Перемішайте 1 ч. л. куркуми в порошку й 2 ч. 
л. м'ятного відвару так, щоб вийшла однорідна 
паста. Вимийте обличчя милом і добре ополо-
щіть. Нанесіть маску за допомогою пензлика на 
ті ділянки обличчя, де є сліди акне. Почекайте 30 
хвилин, щоб засіб подіяв, опісля  змийте маску 
прохолодною водою.

Якщо після процедури шкіра здасться вам су-
хою, нанесіть на обличчя трохи легкого крему.

Для видалення слідів акне рекомендується 
наносити цю маску 1 раз на день.
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*     *     *
Поміж квітами мальв 

павучок павутиння пряде.
Ранком росяним тихо стежинкою 

літо іде.
Підмалює червоним коралі 

на гілках вишень.
Підпереже веселкою вимитий 

дощиком день.

Завмирає усе в обіймах тієї краси,
Яку щедро Творець роздає нам 

з Своєї руки.
Доторкнутися хоче промінчиком 

сонця з небес
До твоєї душі Всемогутній Володар 

чудес.

Обійми своїм поглядом чистого 
неба блакить.

І послухай мелодію, що в потічкові 
бринить.

Не дозволь суєті закрутити 
у вирі тебе,

Бо ж не знаєш, чи "завтра" 
у гості до тебе прийде.

*     *     *
Бринить повітря лагідним теплом. 
Так гарно й зелено на вулицях кругом. 
Здається, час спинивсь, та дні летять... 
А за селом так пахне сіножать.
Червоні намистиночки суниць 
Розсипались у лісі між ялиць. 
І соловей виспівує в саду 
Про чиюсь радість і чиюсь біду.
Здається, це звичайний літній день, 
Та серце повне вдячності пісень 
Всесильному Могутньому Творцю, 
Який створив для мене цю красу! 

Оксана ГУДЗЬ.
*     *     *

Я до тебе прийду тихим вітром 
в спекотну годину,

Стану сонцем, як темінь сховає 
розвилку доріг.

У мороз подарую тобі рятівну 
кожушину, 

І смарагдові трави постелю улітку 
до ніг.

Співом птаха тебе зачарую 
п’янкою весною,

Дзвони всі сколихну, щоб збудили 
під ранок зі сну.

У посуху проллюся на квіти 
живою водою,

Сум розбити знайду чарівну, 
незрівняну струну.

Я до тебе прийду, як приходить 
до ночі світанок,

Спокій в серце вселю і розіб’ю 
тривоги сувій.

Клич мене у думках і любов поміж нас 
не зів’яне,

А цвістиме у душах нев’янучим 
цвітом надій.

Я до тебе прийду…. 
*     *     *

У рвану сірячину вдягнувся виднокіл.
Раптовий вітер вміло усі дірки зашив,
І вивів блискавицю, яснішу ліхтарів,
За нею грім з темниці додав 

басистий спів.
Ожила враз природа від шепоту 

краплин,
Смакує спрагло воду з вершин і до низин,
А в хмарах колісниця рокоче грозова,
Ясніють стріли – спиці, 

спиває дощ трава.
Та враз втікає вітер, жовтіє неба край,
І пісню дзюркотливу озвучує ручай,
Всміхається веселка іскринками води,
Немов нефрити чисті, 

красуються сади.
Марія ГУМЕНЮК.

…У теплий літній 
вечір подруги 
проводили 

Катерину закордон. 
Здається, відтоді минуло, 
бозна, скільки часу. А 
насправді лише двадцять 
років.

Катя завжди мріяла про Шта-
ти. Там жили її родичі. А тут життя 
дістало. Тому й не боялася вируша-
ти у світ. Родичі попередили: у на-
ших на початках нерідко трапля-
ється «культурний шок». Це коли 
людина починає хотіти назад до-
дому, не може їсти тамтешніх хар-
чів, чути повсюдно чужу мову. Але 
Катерині це не дуже загрожувало. 
Вона ті «шоки» переживала вдома 
і великими порціями. 

Катеринин чоловік - окре-
ма «шокова» тема. Ледачий. Усім 
незадоволений: погодою, полі-
тикою, цінами…  Всіх навчав як 
жити, а сам, бувало, не міг викру-
титися навіть з банальної ситуа-
ції. На роботах довго не затриму-
вався. То керівництво погане, то 
платили мало, то праця важка. 

- Шкода, що Ваську не мож-
на здати в ломбард або в оренду, 
- жартувала Катя. - Хоча б якийсь 
толк був би.  

А остання Василева витівка 
обійшлася Катерині надто дорого 
у моральному сенсі. Чоловік від-
мовився відпускати сина в Амери-
ку. Хоча запрошували Катю з Пав-
ликом. Мабуть, Васька образився, 
що його в Штатах не чекають. 

Павлик плакав, просився. Але 
Васька був невблаганним. Ще 
й свекруха свою гривню кину-

ла. Мовляв, Павло - єдиний внук, 
тому не дозволить його волокти 
на край світу. Грудьми ляже…

А Павлик, шморгаючи носом, 
заявив:

- Виросту і поїду до мами. 
…І ось стоять троє подруг на 

літньому пероні. Ще кілька хви-
лин і Катя сяде у потяг. Потім - на 
літак. Летітиме через Францію. 
Квитка, до речі, купила родина. 

- Це ж я Париж побачу! Аж не 
віриться. Дарма, що з ілюмінато-
ра. Дівчата, я вам про все напишу. 
Це будуть великі й цікаві листи. 
Добре, що Інтернет придумали. 

Подруги кивали головами, ро-
зуміючи, що великих листів може 
й не бути. Бо наші, виїжджаю-
чи за кордон, мусять влаштува-
ти своє життя. Звикнути до чу-
жини. Їх закручує вихор досі не-
знаного, незвіданого буття. Треба 
прижитися, навіть маючи родину. 
Знайти роботу. На шиї там нікому 
ніхто не сидить. Тому з друзями-
подругами на Батьківщині кон-
такти бувають нечастими. 

Проводили Катерину також її 
батьки і Павлик. Син тримав маму 
за руку. І мовчав. Навіть важко уя-
вити, як страждав десятирічний 
хлопчик. Ніхто не втішав малого. 
Було б ще гірше… 

Васька на вокзал не прийшов, 
бо в нього, начебто, дико болить 
голова. Насправді, не міг пере-
ступити через свою образу. Хоча, 
його, як і свекруху, хвилювало, чи 
висилатиме Катерина долари. І чи 
«Вестерн Юніон» насправді пра-
цює так бездоганно, як це рекла-
мують. 

- Шукай роботу, - наполягала 

перед від’їздом Катя. - А то допо-
магаєш кумові на будові за «дя-
кую».   

- Спробуй знайти щось путнє.  
…Катині батьки втирали сльо-

зи. І подругам сумно. Але вони на-
магалися жартувати. Особливо 
над тим, як одягали Катерину до 
Америки. У магазинах ціни кусю-
чі. Базарний варіант також не під-
ходив. Виручив секон-хенд. Втіши-
лися, коли знайшли блузку від ві-
домого модельєра Оскара де ла 
Рента. Аж потім запримітили на 
рукаві малесеньку дірочку. Натал-
ка її так майстерно зашила, що сам 
кутюр’є позаздрив би. 

- Дівчата, я ніколи не думала, 
що так важко їхати далеко і надов-
го. 

- Може, назавжди, - мовила 
Іванка. 

В Катиних очах сльози. 
- Все буде добре, - заспокоюва-

ла подругу Наталка. 
- Як же я без вас, дівчата? - сум-

ним голосом запитала Катя.
Їхній дружбі понад десяток 

літ. Виручали одна одну в «часи 
пік». Святкували «бабські праз-
ники». Допомагали глядіти дітей. 
Не дозволяли одна одній опуска-
ти руки, коли було непереливки… 

Наталка дістала свій борговий 
список. Для жарту зачитала імена 
своїх кредиторів: Коля, Вася, Ніна, 
Саша… Звучало, як вірш. А Іванка 
продекламувала:

Хочу заміж за містера з віллою, 
Щоб не жити у найманій хаті. 
Можна авто і рахунок у банку,
А то ноги простягну від своєї 

зарплати…
- Поїзд Львів-Київ прибуває на 

третю платформу… 
Катин батько узяв доньчині 

валізи і всі попрямували до три-
надцятого (це ж треба!) вагона. 
Прощаються. Сміються і плачуть. 
Втирає кулачками сльози Пав-
лик. Ніяк не хоче відпускати ма-
миної руки. Іванка говорить щось 
про Чикаго і Нью-Йорк. Про те, як 
колись всі зустрінуться на Маямі. 
Наталка гладить світле Павлико-
ве волосся. Цього разу він не пру-
чається. 

Катя поїхала. Її батьки зали-
шилися чекати матрису, аби до-
братися додому, до села. Іванка, 
Наталка і Павлик побрели до тро-
лейбуса. 

- Правда, мама колись забере 
мене до себе? - порушив мовчан-
ку малий. 

- Аякже! - хором відповіли На-
талка з Іванкою.

Подруги привели Павлика до-
дому. Двері відчинив похмурий 
Васька. 

- Що, поїхала? - запитав.       
- Полетіла! - випалила Іванка, 

яка Ваську терпіти не могла. - Міг 
би провести рідну дружину.          

- Можна подумати, вона дуже 
сумує за чоловіком, - втрутилася в 
розмову Василева матір.      

…Згодом Наталка провела за-
кордон Іванку. Потім Катя забра-
ла до Штатів Павлика. Розлучила-
ся з Василем. 

У рідному місті залишилися 
Наталка. В останні роки якось не 
випадало  зустрітися утрьох. Коли 
зі Штатів прилітала Катя, не мала 
змоги приїхати додому з Європи 
Іванка. І навпаки.  

…Захворіла Наталка. Подругам 
нічого не сказала. Не хотіла турбу-
вати. Самотужки шукала гроші 
на операцію. Ледве половину на-
шкребла. Наталчин благовірний 
працював у Польщі. Там запізнав-
ся з новою пасією. Тепер Наталка 
ні заміжня, ні розлучена…

- Нечипоренко, - з порога мо-
вив лікар, - готуйтеся до операції. 
На початку наступного тижня…

- Яка операція?! - перебила На-
талка лікаря. - Ми ж лише вчора 
про це говорили. У мене грошей 
недостатньо.

- Ваші сестри заплатили.
- ???
Із-за спини лікаря показали-

ся… Катерина з Іванкою. 
- Мамо, я все поясню, - винува-

то опустила очі донька Люда. - Це 
я розповіла про твою хворобу і…

- Ну, привіт, партизанко! - ки-
нулась обіймати Наталку Катя. - 
Чому ж ти мовчала? 

- Ви надовго приїхали, дівча-
та?

- Поки тебе на ноги не поста-
вимо, - кивала пальцем Іванка. 

- Коли ж я вам борги поверну? 
- Наталю, ти про що? Які бор-

ги?! Ми просто допомогли. 
…Наталка поправлялася після 

операції. Катерина з Іванкою що-
дня навідували подругу. 

- Які славні у вас сестри, - ска-
зала нова Наталчина сусідка по 
палаті, коли Катя з Іванкою вчер-
гове прийшли до лікарні. - Але ви 
зовсім не схожі одна на одну.                   

- У нас душі схожі, - відповіла 
Іванка. - Подруги ми… Давні. 

- Добре, що не сказала - древ-
ні, - пожартувала Катя. 

- А мене завтра виписують, - з 
радістю повідомила Наталка. - Ді-
вчата, що б я без вас робила? Це 
ж ви ради мене з місця зірвалися. 
Потратилися… 

- А кажуть, жіночої дружби не 
буває, - сказала сама до себе сусід-
ка по палаті. 

- І щоб ти, Наталю, звідси ви-
йшла зовсім, як нова, - сюрприз! 
Обновка від Оскара де ла Рен-
та! - мовила Катя. - Пам’ятаєш 
мою блузку з «секонду» від цього 
кутюр’є, на якій ти дірку зашива-
ла? Щасливою вона для мене вия-
вилася. Хай і тобі щастить…

Ольга ЧОРНА.

гніздечкогніздечкоСімейне

Років три тому світ став для 
мене двобарвним. Точніше, 
мені було дозволено 

бачити його тільки у двох 
кольорах: сірому і голубому. 
Сірий - то колір асфальту, а 
голубий - неба. На них дивитися 
можна. А на все, що між ними, - 
зась!

Почалося так невдовзі після того, 
як ми з дружиною відсвяткували трид-
цятиріччя нашого подружнього життя. 
Перлинове весілля, значить. Усе було, 
як належить, - вітання дітей, внуків, 
друзів і знайомих, тости, квіти, навіть 
сльози радості. А через кілька днів моя 
Світлана, Світланка, Світланочка рап-
том перемінилася. Чи то після того, як 
побачила у котрійсь із сотень серій те-
лемила упадання закордонного дідуга-
на за молодою, чи наш сусід так впли-
нув, привівши до свого помешкання 
молодшу від себе на двадцять років ді-
вулю - замість дружини, яка сьомий рік 
в Італії когось там доглядає, але мій до-
машній ангел несподівано, а головне - 
безпідставно почав випромінювати не 
світло, а темряву. По-простому кажу-
чи, накрила мене мокрим рядном рев-
нощів.

І я перебував під ним постійно, куди 
б ми не йшли чи  їхали. То одне, то дру-
ге моє вухо червоніло від Світланиного 
бубоніння. Я тільки й чув:

- О, ти знову на довгі ноги задивив-
ся! Звичайно, в мене не такі, жиляки 
повилазили...

- Чого до чужих колін поглядом при-
лип? Моїх замало?..

- Так-так, груди в неї кращі, бо моло-
да, дітей не годувала, як я...

- Тобі її талія подобається? Вона без-
перечно, краща, ніж моя, бо ж та дівуля 
ще не ходила пузатою, не народжувала.

- Не облизуйся на білявку, однаково 

нічого не вийде, хіба рак свисне...
- Чорнявої нині закортіло? І я була 

такою чорнявою, поки не посивіла че-
рез тебе...

- Знову витріщився на молоденьку, 
розпуснику?.. Нагулюй, нагулюй апе-
тит, їсти все одно вдома доведеться...

І так щоразу, коли між людьми бу-
вали, мені не залишалося нічого іншо-
го, як різко переводити погляд від зем-
лі до неба й навпаки, ні на мить не зу-
пиняючи його на чужих ногах, стег-
нах, сідницях, грудях, губах. А Світлана 
пильнувала за тим, як конвоїри за ре-
цидивістом...

...Позавчора зателефонувала мені 
додому внучка і попросила:

- Дідусю, нам задали написати пест-
ливі слова до слова "кицька"...

А який дідусь відмовиться допомог-
ти внучці. І я не виняток. Пошкрябав 
лисину, напружив пам'ять і почав:

- Люба моя, зараз скажу тобі все, що 
думаю...

За дверима квартири щось зашару-
діло, але я не перервав творчого про-
цесу. Набрав повні груди повітря і увій-
шов у роль, почавши ніжним голосом 
ледь не нявкати:

- Киця, кицюня, киценька, кицюль-
ка, киценятко, киценяточко...

Диктував повільно, вимовляючи ко-
жен склад, як заклинання, щоб Іринка 
не наробила помилок і встигала запи-
сувати. Нараз клацнув замок, зойкнула 
ручка у дверях, вони рвучко розчини-
лися, й до коридорчика увірвалася моя 
Світлана. Ні, то хатня гроза шмагонула 
блискавкою:

- Ах ти, старий котяро! Зараз я тобі 
дам і кицьочку, і киценятко!

Добре, що Ірочка ще була біля слу-
хавки. Я передав трубку ревнивиці, й 

вона почула дитячий голосок:
- Дуже дякую тобі, дідусю! Я так і 

знала, що ти в мене наймудріший. За-
втра твою Ірусю в школі похвалять за 
домашнє завдання...

Світлані не залишалося нічого ін-
шого, як розсміятись. Із хмари не тіль-
ки гроза не вдарила, а й не пролилося 
ні краплі дощу.

І я знову почав бачити світ у всій 
його багатобарвності. Не знаю тільки, 
чи надовго...

Богдан МЕЛЬНИЧУК.

Життєві сюжети ЗАКЛИНАННЯ від ревнощів

А кажуть, 
жіночої 
дружби  
не буває… Сокровенне

Обідня перерва добігала 
кінця. Я пришвидшила 
крок, щоб вчасно прийти 

на роботу, і не зразу помітила 
жінку, що мене наздоганяла.

– Ви наче тікаєте від мене. Я швид-
ше, а ви собі, – засміялася та, відхекую-
чись.

– Даруйте, не побачила вас, бо по-
спішаю, боюсь на роботу запізнитися, 
тому й прискорилася, – пояснила я, зні-
яковівши. - Та й, взагалі, я завжди хо-
джу, нікого не помічаючи. Все задумана. 
Мені вже багато людей про це говори-
ли, – сказала я, наче оправдовуючись.

– А нам по дорозі, – повідомила 
Леся, так звали мою знайому, з якою я 
не бачилася, мабуть, з вісім років. – Як 
живете? – запитала вона.

– У мене нічого не змінилося. Діти 
виросли, розлетілися з дому, – сказала 
я. – Тільки й усього.

– А чоловік?
– Чоловік, як чоловік, нічого осо-

бливого.
– А ось я – розлучаюся. Уже заяву на-

писала.

– А чому? У вас же діти? – здивува-
лася я.

– Вісім років я боролася за щастя, а 
все марно. Горбатого й могила не ви-
править, як то кажуть в народі.

Леся спохмурніла. Її очі потьмяніли, 
наче погасли. Вона важко опустила го-
лову і продовжила свою сумну оповідь.

– Він першої дитини своєї не визнав. 
Я знала, що у нього є дівчина, та не по-
рушувала цієї теми ніколи, бо ж любила 
його безмежно. Спочатку, наче все було 
добре, а потім він почав мені зраджува-
ти. Додому приходив під ранок, деко-
ли взагалі не ночував, відкрито в ма-
шині коханок возив. Я ж усю свою лю-
бов дітям віддавала. Дві донечки, як дві 
перепілочки в мене, мов намальовані. 
А Олег прийде п’яний опівночі, потім 
спить до обіду. Ми ж, як ті миші, по хаті 
тихо ходимо, щоб не розбудити його. 
У мене завжди і прибрано, і зварено, і 
випрано. Годила йому, як могла, а він з 

мене насміхався, блідою поганкою на-
зивав. А я дійсно бліда, малокрів`я піс-
ля пологів дістала, та ще й вічні нерви… 

– Ой, довго ви йому терпіли! – ви-
рвалось у мене.

– Терпіла, – продовжила Леся, і я по-
бачила, як сльози заблищали на її очах. 

– Якось я прочитала в журналі, що 
коли жінка терпить чоловікові, то він 
обирає її за жертву, і принижуючи та 
гноблячи, утворює драматичне коло. 
Жінці з нього вирватись дуже важко, 
майже неможливо. Лише сильна жін-
ка може це зробити. Що я потрапила у 
таке коло, усвідомила лиш тепер, а ра-
ніше я керувалася загальновідомим 
правилом, що за щастя треба бороти-
ся. Я і просила його, і молила, і прини-
жувалася, бігаючи за коханками. На-
віть телефонувала одній, розповідала, 
що Олег одружений чоловік, двох дітей 
має, та вона лишень посміялася з мене, 
- продовжила жінка.

Хвилинку помовчала і додала.
- Вже два місяці як його немає, в 

село до батьків поїхав. Діти питають, 
де тато, а я не знаю, що їм сказати. Не-
щодавно на ринку зустрілися очі-в-очі, 
діти кинулися до нього, а він втік. Тікав 
від рідних дітей, наче прокажений, то 
це тато?

– Ну все, все, заспокійтеся. Ви відрі-
зали цю частину свого життя, на тому 
крапка. Нехай вам щастить і нехай Бог 
вас оберігає з вашими діточками, – по-
бажала я Лесі. – Ви ще зустрінете своє 
щастя!

– Не знаю. Моє серце ще не на міс-
ці. Щось в хаті стукне, а я думаю – він 
прийшов, покаятися хоче, пробачення 
попросити. 

– А те кляте драматичне коло ще її 
тримає, – подумала я, глянувши на сум-
ний силует жінки, що віддалялася від 
мене…

Раїса ОбШАРСЬКА.

Драматичне коло

Посміхніться!
Радій, Гапко!
- Радій, Гапко, вже безвіз
Усміхнувся нам,
Можеш їхать відпочити
За кордон, мадам!
На Гавайських островах
Загорять хоч з ким,
З екзотичним мужиком
Співать «Шикидим»…
Гапка буркнула сердито
Гнату навздогін:
- Не патякай, бозна-що,
Глузувать не смій.
З тими статками, що в нас, 
Як буду здорова
Хіба зможу відпочить
З дідом біля рова!

Затягуйте паски!
- Немає доходів,
Невдячна робота,
Затягуйте паски, - 
Почулось з-за плота!
Юхим не барився
(Сім’я їсти просить),
Звернувсь до дружини:
- Вже мучитись досить!
Він з тої гарячки,
Що палила груди,
Затяг пупа паском
І зшив міцно губи…

Володимир КЛАПОЩУК.
с. Юськівці Лановецького району.

…Цілодобово з хворими медсестри, 
Вони і терапевти, і психологи, 

й лікарі честі. 
Часом за зміну вигорять дотла, 
А завтра мусять знову 

службу нести… 
Легенький дотик, 

болю наче й не було, 
Укол зробили чи поставили 

«систему»… 
І кожен раз несуть вони тепло, 
Дарують усмішку, 

неначе хризантему…

На фото Івана ПШОНЯКА:  
медичні сестри Тернопільської 
обласної лікарні Ірина Курош, 
Марія Дудяк та Соломія Волошин.
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Мундіаль по-расєйськи

У СТОЛИЦІ БОЛГАРІЇ, МІС-
ТІ СОФІЇ, ВІДБУВСЯ ЧЕМПІО-
НАТ ЄВРОПИ З АРМРЕСТЛІНГУ 
СЕРЕД ЮНАКІВ, ЮНІОРІВ, ДО-
РОСЛИХ ТА ВЕТЕРАНІВ. Участь 
у цих змаганнях взяли близь-
ко 1200 представників бага-
тьох країн Європи і деяких кра-
їн Азії. У складі національної 
збірної команди України висту-
пав спортсмен Тернопільської 
обласної ДЮСШ з літніх видів 
спорту майстер спорту Олег Пе-
тренко. У ваговій категорії 85 
кг у змаганнях на праву руку 
наш земляк зайняв шосте міс-
це. Тренується Олег в абсолют-
ного чемпіона світу, заслужено-
го майстра спорту України Ан-
дрія Пушкаря. Зараз тернопіль-
ські армрестлери готуються до 
чемпіонату світу, який в жовтні 
пройде у Туреччині.

ВОСЬМЕРО ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКИХ ВІНДСЕРФІНГІСТІВ 
СТАЛИ УЧАСНИКАМИ ВСЕУ-
КРАЇНСЬКОЇ ВІТРИЛЬНОЇ РЕ-
ГАТИ “КИЇВСЬКИЙ ВІТРИЛЬ-
НИЙ ТИЖДЕНЬ”. Змагання про-
ходили у місті Вишгород, на ак-
ваторії Київського моря. У кла-
сі “RS:X” серед дорослих спор-
стменів кандидат у майстри 
спорту, студент ТНЕУ Мар’ян 
Воловець став бронзовим при-
зером, поступившись суперни-
кам з Дніпропетровська та Ми-
колаєва. Серед юнаків у кла-
сі “Teсhno” Іван Колодницький 
(учень ЗОШ №4) здобув сріб-
ну нагороду, а “бронзу” виборов 
ще один тернополянин, учень 
ЗОШ № 26, Тігран Данієлян.

Наступні старти, до яких го-
туються наші спортсмени, це 
- чемпіонат міста Тернополя з 
віндсерфінгу. Такі змагання з 
29 червня до 1 липня тривати-
муть на Тернопільському ставі, 
в районі пляжу “Циганка”. Про-
водитимуться вони в усіх кла-
сах вітродощок та в усіх віко-
вих групах. Спостерігати за пе-
регонами на воді зможуть усі 
бажаючі.

Товариський матч легенд був 
присвячений багаторічній 
дружбі обох країн. До Львова 

з’їхалися відомі у минулому 
футболісти: Александр Чивадзе, 
Мирон Маркевич, Анатолій 
Дем’яненко, Леван Кобіашвілі, Віталій 
Рева, Володимир Єзерський, Віталій 
Косовський, Владислав Ващук…

Цей поєдинок проводився вже вчетверте. 
А ще він став 98 матчем в історії збірної Укра-
їни серед ветеранів.

Того  суботнього вечора на «Арені-Львів»  
були присутні майже 3 тисячі вболівальни-
ків – це більше, ніж на багатьох матчах УПЛ. 
А ще львів’яни сподівались на приїзд Кахи 
Каладзе, Георгія Деметрадзе та Сергія Ребро-
ва, які дали попередню згоду на участь у по-
єдинку. Та, на жаль, щось у них не склалося.

Матчу передувала офіційна церемонія, 
традиційний український коровай, спільне 
фото гравців обох команд, хвилина мовчан-
ня в пам’ять про полеглих героїв та початок 
самого матчу.

У таких поєдинках результат –не головне. 
Проте зустріч видалась безкомпромісною та 
достатньо бойовою – не бракувало зіткнень, 
фолів та навіть пенальті. В цілому ініціати-
вою володіли українці, у складі яких були ще 
в недалекому минулому чинні футболісти – 
В’ячеслав Шевчук, Олександр Косирін, Віта-
лій Рева та інші.

Останній надійно діяв у воротах “синьо-

жовтих”, впевнено нейтралізуючи всі ата-
ки грузинів. На лівому фланзі Віталій Косов-
ський та В’ячеслав Шевчук раз у раз заго-
стрювали ситуацію біля воріт гостей.

Справжню овацію трибун регулярно зри-
вав Мирон Маркевич, який діяв на правому 
фланзі півзахисту. Кожну вдалу дію відомо-
го тренера глядачі зустрічали бурхливими 
оплесками. 

Забиті м’ячі не змусили себе довго чека-
ти – вже на 12 хвилині після чудового навісу 
Косовського Олександр Косирін переправив 
м’яч у ворота. За кілька хвилин українці мо-
гли забивати вдруге, проте В’ячеслав Шевчук 
не зумів реалізувати пенальті. 

Загалом перший тайм минув за відчутної 
переваги українців, які вже на останніх се-
кундах зуміли подвоїти перевагу – спрацю-
вала та ж зв’язка Косовського та Косиріна. 

У збірній Грузії виділявся екс-гравець 

«Шальке» Леван Кобіашвілі, який постійно 
нагнітав ситуацію біля воріт українців. До 
слова, зараз Кобіашвілі очолює федерацію 
футболу Грузії.

Друга половина гри нічим кардиналь-
но не відрізнялась. Наставники команд Ана-
толій Дем’яненко та Александр Чивадзе мо-
гли проводити необмежену кількість замін. 
На полі з’явились Віталій Дараселія, Давід 
Лорія, Давід Сірадзе, Олег Шелаєв, Юрій Вірт, 
Едуард Цихмейструк, Сергій Федоров, Юрій 
Максимов, Сергій Нагорняк та інші. У скла-
ді Грузії красивим голом відзначився Амі-
сулашвілі, проте на останніх хвилинах поє-
динку Україна зусиллями Собуцького забила 
третій гол та зняла питання про переможця, 
нехай і формального. 

Після завершення гри українці та гру-
зини із задоволенням спілкувалися з вболі-
вальниками та журналістами. 

До дня відкриття Чемпіонату 
світу в Росії французький 
сатиричний журнал Charlie 

Hebdo зобразив на обкладинці 
Володимира Путіна на танку перед 
футбольними воротами. “Росіяни 
вперед!” - йдеться у підписі до 
малюнка.

А ще у перші ж дні першості у центрі 
російської столиці водій таксі наїхав на 
групу мексиканських уболівальників та 
спробував втекти з місця події. Внаслідок 
інциденту постраждали 8 фанатів збірної 
Мексики, які звернулися за допомогою до 
медиків. Таксист, за словами очевидців по-
дії, після скоєного намагався втекти, але 
його затримали свідки та інші вболіваль-
ники. Зараз із ним, нібито, працює поліція. 
Інші деталі події наразі залишаються не-
відомими.

Також у Москві стався ще один дивний 

випадок. 16 червня після матчу 1 туру гру-
пового етапу між збірними Аргентини та 
Ісландії невідомий голий підліток спочат-
ку почав кричати на фанатів з шостого по-
верху гуртожитку. Потім молодий росіянин 
ще й облаяв аргентинців та впав на них, 
збивши п’ятьох людей, двоє з яких отри-
мали серйозні травми. Сам підліток по-
мер. Свідки розповідають, що він не плану-
вав стрибати зі свого балкону, а просто не 
втримався.

Того ж дня москвичі викинули з ві-
кна будинку фаната збірної Нігерії Толуо-
пе Акінді, який приїхав на чемпіонат світу 
2018 року. 26-річний вболівальник, випив-
ши зайвого, вирішив залізти на дашок бага-
токвартирного будинку. Потім хлопець по-
чав співати, танцювати і вести себе надто 
гучно. Мешканці спробували втихомирити 
веселого фаната, але він не розумів росій-
ської мови. Тоді один з мешканців не витри-
мав і, нібито, скинув туриста з другого по-

верху. Той отримав численні травми. Право-
охоронні органи Москви заявили, що, найі-
мовірніше, ЗМІ вигадали цю історію, а ніге-
рієць випав з другого поверху сам.

Ось такий він – Мундіаль по-расєйськи.

Спортивна арена
*     *     *

Фінальний бій WBSS між Олександром Усиком і Му-
ратом Гассієвим пройде в Москві на Олімпійському. 
Цю інформацію підтвердив і генеральний директор K2 
Promotions Ukraine Олександр Красюк. “Нашому чемпі-
ону знову доведеться боксувати на території суперни-
ка, як це було 1/4 фіналу і півфіналі WBSS”, - сказав він. 
- Усик продовжує підготовку в тренувальному таборі і 
зараз виходить на фінішну пряму - етап спарингів. Для 
Олександра - це найголовніший бій в його кар’єрі, адже 
на кону пояси WBС, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу 
The Ring, статус абсолютного Чемпіона світу і кубок Му-
хаммеда Алі. Олександр поїде в Москву, щоб перемогти!”.

*     *     *
Богдан Нікішин здобув 

бронзову медаль чемпіона-
ту Європи в Нові-Сад, Сербія. 
Українець стартував у групо-
вому раунді, вигравши чоти-
ри бої з шести, і продовжив 
виступ в турі прямого вибу-
вання під 36-м номером. У 
півфіналі наш шпажист за-
знав поразки від дворазово-

го чемпіона світу Ніколая Новосьолова з Естонії і закін-
чив турнір третім. Для українця ця бронза стала другою 
в кар’єрі. У 2016 році в польському Торуні він також заво-
ював медаль такого ж ґатунку.

*     *     *
Артем Далакян захистив 

титул чемпіона світу WBA у 
найлегшій вазі. Його супер-
ником був Сірічаі Тайєн з Тай-
ланду. Далакян виграв техніч-
ним нокаутом у 8-му раунді. А 
ще українець тричі відправ-
ляв суперника в нокдауни - у 
5-му, 7-му і 8-му раунді.

*     *     *
Американський журнал Forbes оприлюднив щоріч-

ний рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу. 
Другий рік поспіль найдорожчим у Європі став “Манчес-
тер Юнайтед”, вартість якого оцінюється у $4,12 млрд. 
Слідом за англійським клубом йдуть іспанські “Реал” 
($4,09 млрд.) та “Барселона” ($4,06 млрд.). Також до топ-
10 списку увійшли німецька “Баварія” ($3,06 млрд.), ан-
глійські “Манчестер Сіті” ($2,47 млрд.), “Арсенал” ($2,23 
млрд.), “Челсі” ($2,06 млрд.), “Ліверпуль” ($1,94 млрд.), 

італійський “Ювентус” ($1,47 млрд.) та лондонський 
“Тоттенгем” ($1,23 млрд.). “Манчестер Юнайтед”, “Реал” 
та “Барселона” також входять до десятки найдорожчих 
спортивних клубів світу. У цьому рейтингу європейські 
футбольні клуби йдуть на другому, третьому та четвер-
тому місцях. Лідирує клуб з американського футболу 
“Даллас Ковбойз”. Його вартість оцінюється у $4,8 млрд.

*     *     *
20-річний капітан 

київського «Динамо» Ві-
ктор Циганков визна-
ний найкращим гравцем 
киян у минулому сезо-
ні. За 20-річного футбо-
ліста віддали свої голоси 
73% респондентів. Ціка-
во, що у його найближ-
чого переслідувача Вер-
біча – 5% голосів. У сезо-
ні 2017/18 Віктор провів 
за “біло-синіх” 40 матчів, 
у яких 17 разів відзна-
чився у воротах суперників і віддав 13 результатив-
них передач.

У Львові зіграли ветерани України та Грузії

Спортивна  
слава  
Тернопілля
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Стартував сезон 
відпусток, тож 
більшість тернополян 

замислилися, куди 
поїхати на відпочинок. 
Багато людей вирушають 
закордон за якісним 
сервісом, однак сьогодні 
і в Україні з’являються 
курорти, які практично 
нічим не поступаються 
готелям у Туреччині 
чи Єгипті. Журналістка 
«Нашого ДНЯ» за 
сприяння Українського 
журналістського фонду 
побувала у Затоці і на 
власні очі побачила, який 
відпочинок пропонують 
на Чорноморському 
узбережжі і чим дивують 
туристів сучасні 
українські курорти.

Маленькі міста, села та сели-
ща на Чорному морі після анек-
сії Криму отримали неабияку 
популярність і поштовх для роз-
витку. З кожним роком тут все 
більше розвивається туристич-
на інфраструктура, з’являється 
багато цікавих локацій, а за-
клади відпочинку роблять все, 
щоб відповідати європейським 
стандартам.

Отож, вирушаємо у Затоку! 
У цьому невеликому містечку 
мешкає близько двох тисяч лю-
дей. А ще тут величезний вибір 
готелів, санаторіїв, баз відпо-
чинку, приватних котеджів та 
будинків відпочинку. 

Затока розташована на 
Кароліно-Бугазькій косі Чорно-
го моря довжиною 22 кіломе-
три і шириною від 300 до 900 
метрів, що омивається Чорним 
морем з одного боку і Дністров-
ським лиманом з іншого. У цьо-
му її унікальність. Можна скупа-
тися в морі, а потім пройти пару 
сотень метрів і зануритися у 
прісні води лиману.

Затока приваблює відпо-
чивальників своїми довгими 
широкими пляжами із дрібним 
піском. Пологе дно чудово піді-
йде для родинного відпочинку 
з дітьми. Плюс зручне розташу-

вання: від Затоки – 60 кіломе-
трів до Одеси та 20 кілометрів 
до стародавнього Білгорода-
Дністровського з його відомою 
фортецею. У сезон селище при-
ймає  тисячі туристів. 

Приємно, що сьогодні у За-
тоці можна знайти відпочинок 
із обслуговуванням високого 
рівня. Ruta Family Club Hotel вже 
25 років робить все для того, 
щоб українці могли комфортно 
відпочивати на березі Чорного 
моря. Власники готелю не заїж-
джі олігархи, а родина місцевих 
підприємців - Валерій Корінь 
разом з синами Сергієм і Юрієм. 
З кожним роком вони розбудо-
вують свій комплекс, аби від-
починок в Україні був нічим не 
гіршим, аніж заморські курорти. 

Ruta Family Club Hotel – один 
з найбіьших готелів в Україні. 
Його територія – п’ять гектарів, 
і знаходиться він на першій лінії 
узбережжя Чорного моря. Роз-
рахований він на 1 000 осіб. Ruta 

Family Club Hotel  пропонує від-
починок за типом «все включе-
но». Тож тут подбають про ваше 
комфортне проживання, якісне 
харчування та цікаві розваги, а 
ще - користування автостоян-
кою, мангалами, облаштований 
пляж із шезлонгами, спортмай-
данчики, доставка багажу в но-
мер, медпослуги.

Сучасні обладнані номери 
-  на будь-який смак: люкс, на-
півлюкс та економ клас, в 5-ти, 
3-х, 2-поверхових корпусах з ви-
дом на море. У номерах готелю 
«Рута» - артезіанська вода. Про-
сторий, чистий, піщаний пляж, 
зручні лежаки й парасольки, 
неподалік кафе, бари, ресторан 

– ідеальне місце для відпустки, 
канікул і уїк-енду всієї роди-
ни. Велика зелена територія з 
альтанками, фонтанами, роз-
важальними майданчиками та 
міні-аквапарком і дитячим ба-
сейном.

Від будь-якого корпусу бази 
до води - не більше п'ятдесяти 
метрів. 

Готель «Ruta Family Club 
Hotel» забезпечує харчування за 
типом шведський стіл для до-
рослих і дітей. 

- Ми вибудовуємо сервіс, 
орієнтуючись на турецькі, бол-
гарські і єгипетські готелі рівня 
чотирьох зірок. Щоб українці 
відпочивали вдома, а не за кор-
доном, потрібно створювати 
для них комфортні умови, – 
каже власник Валерій Корінь. – 
Відправляємо наших менедже-
рів на кращі курорти, щоб вони 
переймали досвід. Приділяємо 
велику увагу навчанню персо-
налу. 

Головний акцент «Рута» ро-
бить на сімейному відпочинку. 
Готель один із перших у Затоці 
запровадив анімацію для своїх 
гостей. Група аніматорів з 10 до 
22 години організовує дозвілля 
як для дорослих, так і для дітей. 
Зранку — зарядка  на пляжі, піс-
ля обіду – квести, ігри, тематич-
ні свята, ввечері – дискотека для 
дітей та дорослих. 

Фішка готелю – потужний 
спортивний комплекс. До нього 
входять поле для міні-футболу 
зі штучною травою (розмір - 42 
на 22 метри); поле зі спеціаль-
ним поліуретановим покриттям 

для волейболу, баскетболу, ве-
ликого тенісу, міні-футболу (22 
на 32 метри), поле зі штучною 
травою для волейболу, стріт-
болу й дитячого тенісу (20 на 
10 метрів). Усі три поля можуть 
трансформуватися в одну ве-
лику арену з трибунами на 240 
місць.

–  На півдні України це єди-
ний спортивний комплекс тако-
го рівня, - запевняють у «Руті». 
- Ми пішли на цю серйозну ін-
вестицію, яка окупиться не че-
рез один рік, бо був запит від 
наших партнерів. Уже можемо 
приймати тут спортивні турні-
ри будь-якого рівня, навіть між-
народні. Проте найкраще орга-
нізовувати змагання в травні та 
вересні, коли не так спекотно. 

Особливу увагу в «Руті» при-
діляють безпеці. На території 
цілодобова охорона. Встанов-
лені відеокамери, в нічний час 
працює кінологічна служба охо-
рони. Працюють три рятувальні 
пости на березі та на воді. 

Активні відпочивальники 
можуть замовити екскурсію до 
Білгород-Дністровська, Одеси 
чи у Вилкове – місто на воді, 
адже екскурсійне бюро працює 
на базі комплексу. 

– Нам хочеться, щоб люди 
приїжджали не тільки смачно 
поїсти й полежати під сонцем, а 
щоб цей відпочинок залишився 
в їхніх серцях і хотілося приїха-
ти знову, - каже Валерій Корінь. 
– Ми наполегливо працюємо 
щодня саме для цього.

Юля ТОМЧИШИН.

Чим здивує 
тернополян 
одеська Затока?
Курорти на Чорноморському узбережжі 
пропонують сервіс, як за кордоном

Готель працює з 1 травня по 1 жовтня. Адреса: Ruta Family Club Hotel, Україна, Одеська обл., Затока, 
вул. Приморська, 114. Сайт: ruta.family/uk Бронювання:  (098)-733-00-00, рецепція: (048) 703 6200
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Завиванець бісквітний 
з малиною

ПОТРІБНО: 4 ст. л. борошна, 4 
яйця, 4 ст. л. цукру, 2 пачки ваніль-
ного цукру, 1 склянка сметани, 1 ч. 
л. желатину, 200 г малини.

ПРИГОТУВАННЯ: з білків і цу-
кру збити тверду піну, додавати 
по одному яйцю і по ложці борош-
на, далі збиваючи. Готове тісто ви-
лити на широке деко, вистелене 
змащеним пергаментом. Спечене 
тісто відразу викласти на чистий 
вогкий рушник і завинути в рулет. 
Желатин замочити в кількох лож-
ках води, коли набухне, підігріти 
до повного розчинення (не дово-
дити до кипіння). Сметану легко 
збити й вимішати з желатином і 
ванільним цукром. Розгорнути ру-
лет, помастити збитою сметаною, 
на сметану викласти ягоди мали-
ни й знову завинути в рулет. Поси-
пати цукром-пудрою і поставити 
на 20-30 хв. у холодильник.

Крихкий пляцок  
з фруктами

ПОТРІБНО: 3 скл. борошна, 
250 г маргарину, неповна склян-
ка цукру, 2 жовтки, 4 білки, цукор-
пудра, 0,5 кг фруктів або ягід.

ПРИГОТУВАННЯ: борош-
но посікти з маргарином, дода-
ти цукор і жовтки, замісити тіс-
то. Якщо тісто занадто тверде, до-
дати трошки сметани. Поставити 
на годину в холодильник. Потім 
тісто розкачати, викласти на зма-
щене деко й випікати за темпера-
тури 200 градусів, щоб легенько 
зарум’янилося. Вийняти з духо-
вки й викласти на тісто приготов-
лені фрукти (помиті, осушені, без 
кісточок). Білки збити з цукром 
на тверду піну, вкрити нею фрук-
ти. Поставити в духовку, поки піна 
трохи підсохне.

Ягідні кексики
ПОТРІБНО: 400 г борошна, 

100 г маргарину, 200 г цукру, 200 г 
сметани, 1 яйце, 1 пачка порошку 
до печива, по кілька ложок різних 
ягід: малини, порічки, ожини.

ПРИГОТУВАННЯ: розігрі-
тий до кімнатної температури 
маргарин збити зі сметаною і яй-

цем, окремо перемішати борош-
но, цукор і порошок до печива. Усе 
з’єднати, вимішати, додати яго-
ди й перемішати. Тісто викласти 
у змащені формочки й випікати в 
духовці за температури 180 граду-
сів 15-20 хв.

Пісочний пиріг  
з вишнями

ПОТРІБНО: 350 г борошна, 
150 г масла або маргарину, 5 яєць, 
250 г цукру, лимонна цедра, ва-
нільний цукор, 500 г вишень (че-
решень).

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин 
посікти з борошном, додати 100 г 
цукру, жовтки, ванільний цукор і 
замісити тісто. Розкачати його за-
втовшки 1 см і викласти в брит-
ванку (змащену або вистелену 
пергаментом), зверху викласти 
вишні без кісточок. Випікати в ду-
ховці за температури 240 градусів 
35 хв. Із білків і решти цукру збити 
круту піну й вкрити ними ще га-
рячий спечений пляцок. Постави-
ти на кілька хвилин у духовку, щоб 
підсохла піна.

Вишнево-бананове 
морозиво

ПОТРІБНО: 3 банани, 200 г ви-
шні, 6 фініків, кориця, 1 ст. л. какао.

ПРИГОТУВАННЯ: очистити 
банани від шкірки і подрібнити в 
блендері. Якщо суміш вийде дуже 
густою, додати 2-3 ст. л. води. За-
лити фініки теплою водою і від-
ставити на 10 хв., дістати кісточ-
ки. Збити в блендері фініки, ви-
шню без кісточки і корицю. Зміша-
ти обидві маси, додати какао і від-
правити морозиво в холодильник 
на 30 хв.

Кавові мафіни  
з вишнею

ПОТРІБНО: 200 г вишні, одне 
яблуко, одне яйце, 100 г вівсяних 
пластівців, 200 мл нежирного ке-
фіру, 2-3 ст. л. міцної кави, стевія 
для підсолодження або півсклян-
ки цукру, 1 ч. л. розпушувача, кори-
ця, мигдальна стружка.

ПРИГОТУВАННЯ: залити ві-
всянку кефіром і залишити на 15 
хв. Потім додати в отриману суміш 
натерте яблуко, яйце, стевію, ви-
шню, розпушувач, каву і корицю. 
Перемішати всі інгредієнти і зали-
шити на 15-20 хв. Помістити тісто 
в форми для випікання мафінів і 
прикрасити мигдальною струж-
кою. Випікати 30 хв. при темпера-
турі 190 градусів.

Ягідний квас
ПОТРІБНО: 300 г червоних по-

річок, по 100 г білих порічок і смо-
родини,1 пучок м’яти, 2,5 л води,1 
скл. цукру, 0,5 ч. л сухих дріжджів.

ПРИГОТУВАННЯ: ягоди 
(мож на використати будь-які) 
перебрати, помити, розтовкти. 
Закип’ятити воду, додати м’яту, 
варити 1-2 хв., вимкнути. Додати 
ягоди, накрити кришкою, залиши-
ти на 12 год. Відтак процідити че-
рез 2 шари марлі, додати цукор і 
дріжджі, вимішати, накрити мар-
лею і залишити у теплому місці на 
12 год., відтак процідити і поста-
вити у холодильник.

Вишневий джем

ПОТРІБНО:  1 кг вишень, 0,7 кг 
цукру, 40 г пектинового порошку, 
200 г цукрової пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: неперезрілі 
вишні промити, обсушити, вида-
лити кісточки.

Додати трохи води, швидко 
довести до кипіння, варити 10–15 
хв. Додати пектиновий порошок, 
змішаний з цукровою пудрою, ва-
рити ще 3 хв.

Потім всипати дрібними по-
рціями цукор, не перериваючи ки-
піння, і варити, доки джем не по-
чне желеподібно загусати. У кін-
ці варіння зібрати піну. Гарячий 
джем розкласти в стерильні сухі 
банки, закатати.

Смарагдове  
агрусове варення

ПОТРІБНО:1 кг аґрусу,1,5 кг 
цукру, 10 вишневих листків.

ПРИГОТУВАННЯ: не зовсім 
зрілий аґрус треба промити та пе-
ребрати. Дрібні ягоди можна за-
лишити цілими, великі надрізати 
збоку і видалити шпилькою насін-
ня з частиною м’якоті. Переклас-
ти аґрус промитим вишневим лис-
тям, обдати окропом і залишити 
в прохолодному місці на 8-10 год, 
доки пустить сік.

ПРИГОТУВАТИ СИРОП із 2 
скл. процідженого соку й цукру, 
закип’ятити.

У киплячий сироп помістити 
підготовлені ягоди, видаливши 
вишневе листя, зняти посуд з вог-
ню і залишити на 2-3 год. Після ви-

тримки довести варення для ки-
піння, зняти з вогню, дати охоло-
нути. Потім варити до готовнос-
ті й охолодити якнайшвидше, щоб 
варення не втратило колір. Охоло-
джене варення розкласти у чисті 
сухі банки, накрити пергаментним 
папером або кришкою, обв’язати і 
зберігати в прохолодному місці.

 Чорничний кекс
ПОТРІБНО:1 скл. чорниць 

(свіжих або заморожених), 3 яйця, 
1 скл. цукру, 100 г масла або марга-
рину, 200 мл сметани, 2 скл. пше-
ничного борошна, 2 ч. л.  розпушу-
вача для тіста, цедра половини ли-
мона, ваніль на кінчику ножа, цу-
крова пудра для посипання.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зміша-
ти з цукром та збити міксером у 
густу піну. Масло (маргарин) роз-
топити та охолодити, додати до 
яєчної маси. Туди ж влити сметану 
та продовжувати збивати на неве-
ликій швидкості. Борошно просія-
ти, додати розпушувач і переміша-
ти. Поступово додати суху масу до 
рідкої і ще раз добре перемішати, 
щоб не було грудочок. Тісто має ви-
йти консистенції густої домашньої 
сметани. В останню чергу до тіста 
додати промиті та перебрані чор-
ниці (якщо заморожені, не розмо-
рожувати) і обережно переміша-
ти, щоб розподілилися рівномірно.

Форму для кексу змасти-
ти будь-яким жиром та приси-
пати борошном. Викласти туди 
тісто і поставити у розігріту до 
180-190 градусів духовку. Випіка-
ти приблизно 40 хв. до утворення 
рум’яної поверхні (перші 20 хв. ду-
ховку не відчиняти!). Дістати гото-
вий кекс із духовки, дати трішки 
схолонути і звільнити від форми. 
Посипати цукровою пудрою, мож-
на прикрасити свіжими ягідками 
чорниці та листочками м’яти.

За цим же рецептом можна ви-
пікати кекс і в мультиварці. Для 
цього лише варто вибрати режим 
«випікання» та час 60 хв.
Американські мафіни 

з чорницею
ПОТРІБНО: суха частина: 250 

г просіяного борошна, 200 г цукру, 
2 ч. л. розпушувача, 0,5 ч. л. солі, 
0,25 ч. л ваніліну, мускатного горі-
ха або інших мелених спецій. Рідка 
частина: 1 яйце, 100 г рафінованої 
олії, 180 мл кислого молока чи ке-
фіру. Начинка: 0,5-1 скл. свіжих або 
заморожених чорниць чи інших 
ягід, фруктів або горіхів.

ПРИГОТУВАННЯ: у мисці 
з’єднати всі сухі інгредієнти, ре-
тельно перемішати.

У другій мисці перемішати, але 
не збивати, рідкі складники. Ви-
лити рідку масу в суху (не навпа-

ки!), перемішати силіконовою чи 
дерев’яною лопаткою.

Зробити лише 10–15 рухів ло-
паткою: однорідна маса не потріб-
на. Якщо ягоди заморожені, розмо-
рожувати їх не потрібно. Кілько-
ма рухами вмішати їх у тісто. Щоб 
ягоди рівномірно розподілилися у 
тісті, заздалегідь трохи притруси-
ти їх борошном і перемішати. Щоб 
мафіни були з шапочкою, тіста у 
форми класти майже до країв. Ке-
рамічні або металеві форми змас-
тити маслом, із силіконовими цьо-
го робити не треба. У форми мож-
на покласти спеціальні   паперові 
вкладки для кексів.

Одразу поставити мафіни в ду-
ховку, розігріту до 200–205 граду-
сів. Випікати 15 хв. (може знадо-
битися трішки більше часу). Ви-
мкнувши духовку, не поспішайте 
виймати мафіни, відчиніть двер-
цята і дайте випічці постояти там 
кілька хвилин. Потім вийняти, 
дати мафінам кілька хвилин охо-
лонути у формах, а відтак виклас-
ти на решітку.

Сирна запіканка  
у мультиварці

ПОТРІБНО: 400 г кисломолоч-
ного сиру найвищої жирності, 200 
г чорниць (можна замінити інши-
ми ягодами), 1 скл. цукру, щіпка 
солі, 3 яйця, 3 ст. л. манки,1 паке-
тик ванільного цукру, 0,5 ч. л. соди, 
цедра одного лимона, 1 ст. л верш-
кового масла, цукрова пудра, лис-
точки м’яти.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ти з цукром і сіллю в пишну світлу 
масу міксером.

Сир перетерти через сито або 
пропустити через м’ясорубку, щоб 
не було грудочок. Додати сир до 
яєць, добре вимішати. Додати ман-
ку, ваніль, цедру і соду. Залиши-
ти сирну масу на 15 хв., щоб ман-
ка розбухла і сода почала реагува-
ти з сиром. Дно і стінки чаші муль-
тиварки змастити маслом, при-
трусити манкою. Викласти сирну 
масу, зверху викласти ягоди. Обра-
ти режим «випічка», час -1 год. Піс-
ля звукового сигналу відразу за-
піканку не виймати, дати постоя-
ти 30-40 хв., і тільки тоді дістати з 
допомогою решітки для паровар-
ки. Охолодити випічку на решіт-
ці, притрусити цукровою пудрою, 
прикрасити листочком м’яти.

Ягідний сезон – у розпалі! У саду і на ринку розмаїття 
черешень, вишень, поричок. З’явилася вже чорниця і малина. 
Тож, дорогі господині, вперед – творити кулінарні шедеври!

Ягідна 
феєрія Корисно, 

оригінально, 
смачно
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Відповіді

Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану до-
машню, холодного віджиму. Крупу гречану, 
горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну 
крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна 
договірна.  Телефон: (068) 0472549. 

*     *     *     *     *
Причіпи до легкових автомобілів, мото-
блоків та мототракторів. Широкий асор-
тимент, доступні ціни, гарантія.  Телефон: 
(067) 592-34-45.

*     *     *     *     *
Саморобний трактор. 
Телефон: (096) 374-58-53.

*     *     *     *     *
Вісім дерев’яних коліс до воза. 
Телефон: (098) 62 18 733.

Куплю
Коней та худобу, ціна договірна. 
Телефон: (096) 628-00-48.

Послуги
Буріння та чистка свердловин на воду. 
Якісно, недорого, матеріали. Встановлен-
ня «під ключ».  Телефон: (098) 925-18-70.

*     *     *     *     *
Буріння свердловин. Консультація, виїзд 
до клієнта.  Телефон: (098) 901-53-88.

Утеплення будинків, 
декорування фасадів. 

Риштування та 
матеріали є в наявності. 

Тел. +38 (098) 756-28-74.

Останнім часом все більше сімей ви-
їжджають на відпочинок за кордон або 
ж відправляють свою дитину оздорови-
тися у супроводі одного з батьків, близь-
кої або відповідальної особи. У зв’язку з 
цим в останніх двох випадках постає пи-
тання про необхідність оформлення зго-
ди батьків на виїзд дитини. У Цивільному 
кодексі України передбачено, що фізична 
особа, яка досягла 16 років, має право на 
вільний самостійний виїзд за межі дер-
жави, виїзд решти здійснюється в супро-
воді одного з батьків або інших осіб, упо-
вноважених одним з батьків за нотаріаль-
но посвідченою згодою. Якщо дитина їде 
за кордон лише з одним із батьків, то від 
іншого необхідна нотаріальна письмова 
заява-згода на її виїзд. Текст такої заяви 
має містити певні обов’язкові реквізити:

1) Назва держави прямування (бажа-
но офіційна, наприклад, - Сполучене Ко-
ролівство Великої Британії та Північної 
Ірландії, Федеративна Республіка Німеч-

чина тощо);
2) Часовий проміжок перебування ди-

тини у відповідній державі (бажано із за-
значенням конкретної дати в’їзду та виїз-
ду).

У разі необхідності виїзду дитини за 
межі України взагалі без супроводу бать-
ків, вони обидва мають надати письмо-
ву згоду на її виїзд в супроводі третьої 
особи. Тобто, в цьому випадку у заяві 
обов’язково зазначається прізвище, ім’я 
та по-батькові конкретної уповноваженої 
особи, яка буде нести відповідальність за 
життя і здоров’я дитини.

Як уже зазначалося, згода батьків (од-
ного з них) на виїзд дитини за кордон має 
бути обов’язково засвідчена у нотаріуса. 
Щодо зазначення у тексті заяви уповно-
важених осіб, які будуть нести відпові-
дальність за дитину під час поїздки, варто 
відзначити наступне. Якщо мова йде про 
одну особу, яка супроводжуватиме дити-
ну протягом усього часу перебування за 

кордоном, то достатньо вказати її ПІБ у 
заяві та дату народження. Однак, інколи 
дитина направляється до іншої країни на 
літаку, і, як наслідок, перетинає кордон у 
супроводі працівників певної авіакомпа-
нії. В такому разі дійсно неможливо вка-
зати дані конкретної особи, яка буде су-
проводжувати дитину під час перельо-
ту, проходження паспортного контрою та 
митних процедур. Тому доречно буде вка-
зати в заяві, що дитина буде перетинати 
кордон у супроводі працівників авіаком-
панії (бажано зазначити назву авіакомпа-
нії, з якою планується подорож). Справ-
жність підпису батьків на такій заяві по-
винна бути нотаріально засвідчена. 

За вчиненням цієї нотаріальної дії 
можна звернутися до будь-якої держнот-
контори чи до приватного нотаріуса. 

Л. НЕЧАЙ, 
державний нотаріус  

Першої Тернопільської державної   
нотаріальної контори.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗГОДИ БАТЬКІВ ЩОДО ВИЇЗДУ ДИТИНИ ЗА КОРДОН ОГОЛОШЕННЯ

Украiнськi 
жарти

.

  
Зустрілися двоє приятелів. 
- О, в тебе тепер пришиті всі ґудзики! Від-

разу видно, що одружився.
- Так, це перше, чого навчила мене дружина 

протягом медового місяця.
  

Хлопець запитує у дівчини, в яку давно за-
коханий:

- Олено, чому ти не хочеш зустрічатися зі 
мною?

- Ти повинен спершу завоювати мене.
- А мирним шляхом не можна?
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ГОРОСКОП
З 21 по 26 червня

ОВЕН
Ви не заходите занадто да-

леко в бажанні пізнати світ. 
Краще розібратися у власному 
характері. Бунт на кораблі, чи 
то пак у вашому відділі, зовсім 
не обов’язково втихомирювати 
силовими методами, але зайву 
м’якість проявляти теж не варто. 

ТЕЛЕЦЬ
Суперечливі бажання не 

принесуть спокою. Хочеться од-
ночасно равликом сховатися у 
власному будиночку й не пропус-
тити чергове гучне збіговисько. 
Рішення підкаже інтуїція.

БЛИЗНЮКИ 
Якщо є якісь питання до на-

чальства, радимо приберегти їх 
на потiм. Цілком можливо, що 
вас підвищать, і колишні дрібни-
ці ляжуть на покірні плечі ваших 
колег.

РАК 
Звичайно, мовчання - золо-

то, але його можна розміняти на 
срібло слів і подарувати друзям 
і коханій людинi. Ощасливте їх 
своєю увагою, і ваша скринька 
наповниться дзвінкою монетою 
їхніх радісних посмішок.

ЛЕВ 
Прийшов час відірватися по 

повній. Зірки вишикувалися, не-
мов на параді, обіцяючи нагоро-
ду за сміливість. Причому й старі 
проблеми вдасться вирішити з 
блиском, обійшовши суперників 
на повороті.

ДІВА 
Більше уваги приділяйте зо-

внішності та одягу, і оточуючi 
неодмінно переймуться свідо-
містю вашої привабливості. Не 

забувайте, що максимум інфор-
мації ви зможете отримати під 
час приємного чаювання з коле-
гами.

ТЕРЕЗИ
Ваш найлютіший ворог - 

нудьга. Не бійтеся яскравих 
фарб, сплесків емоцій, а також 
несподіваних злетів і падінь. В 
особисте життя додайте експе-
риментів. 

СКОРПІОН 
Новий роман таїть привабли-

ві перспективи, але круїз під зна-
ком любові не позбавить вас під-
водних рифів. Правда, кажуть, з 
уламків корабля можна побуду-
вати пліт і почати нову подорож.

СТРІЛЕЦЬ
Кохана людина хотіла б пере-

конатися, що безроздільно панує 
у вашому серці. А хіба це не так? 
Випадкове захоплення не бе-
реться до уваги. Час покаже, що 
це був лише легкий, необтяжли-
вий флірт.

КОЗЕРІГ 
Нарешті результати вашої 

праці гідно оцінять. Шеф зро-
зуміє, хто здатний повести за 
собою колектив, і вручить вам 
кермо влади. Не здумайте від-
мовлятися!

ВОДОЛІЙ 
Може, не варто з таким за-

взяттям відстоювати власну 
оману й запевняти оточуючих в 
її непорушності. Зізнайтеся, що 
були неправі, й одразу вiдчуєте 
легкiсть на душi.

РИБИ 
Уважно перегляньте ділові 

папери, підписані ранiше. Вели-
ка ймовірність обману, але йому 
можна запобігти. Через недо-
гляд можуть зменшити премію. 
Але невдовзi вас чекають великі 
гроші.

Вирішить сімейні проблеми! 
Зніме вінок безшлюбності, 
порчу, родове прокляття! 
Виведе з чорної смуги 
невдач і  депресій. Врятує 
від алкогольної та ігрової 
залежності. 

Фіналістка битви екстрасенсів!

ПАНІ УЛЯНА

Поставить захист на 
все життя за допомогою 

старовинних молитов.

Вітаємо!
Учора свій День на-
родження зустріла 

талановитий педагог, 
мудра і добра людина 
Надія Петрівна 

Райца
із с. Денисів Козівсько-

го району!
Прийміть вітання   
                             наші щирі,
Хай доля Ваша розквіта.
Нехай в здоров’ї, щасті й мирі
Рясні красуються літа!
Хай Вам любов незгасно світить
І серце радісно співа…
Для Вас – усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Ніколи не лишайтесь в тузі – 
Творити й радіти спішіть,
Хай поряд будуть вірні друзі,
Весна й натхнення на душі.
Хай серця втома не торкає,
Не забирає силу час,
Спасибі щире Вам за працю –
Віншуємо сердечно Вас!

З повагою – Іванна Ярема, рідні та друзі.

Вітаємо!
Щиру, сонячну, добру 
людину, чудову маму 

і донечку, вірну по-
другу, 

Наталочку 
Тарасюк

з с. Кривчики
 Збаразького району
з Днем народження!

Хай небо Тобі голубіє
І сонце до Тебе всміхається,
Хай все, що Ти тільки бажаєш,
В житті молодому збувається!
Як горизонт палає на сході дня

світлом ясним,
Життя Твоє хай буде довгим,

кольоровим, прекрасним!
Без кінця всі ріки течуть,

впадають вони до моря,
Бажаєм Тобі ніколи 

не відчувати  горя!
Радості, благ та кохання

зичим Тобі палкого,
Красивого, як світання, 

безмежного щастя земного!
Хай теплом і радістю

 заглядає у вікна сонечко,
Хай тішать мамине серце синочок Діма

і красуня Даринка-донечка!
З любов’ю – рідні і друзі з Тернополя.                                    

Вітаємо!
Щиру, хорошу людину
Івана Андрійовича 

Романчака 
із смт. Дружба Теребов-

лянського району
із 60-річним ювілеєм!

Спинити час ніхто 
не в змозі,

І знову літо, квітне сад,
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих шістдесят. 
Тож прийміть у цей день 

вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров’я і щастя.
Щоб лихо й хвороби 

завжди обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай легко працюється, добре живеться,
Все вміється та удається.
Чистого неба, радості в хаті,
Будьте завжди веселі, щирі й багаті!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!
З повагою - сестри Ольга, Марія, Людмила 

з сім’ями та вся  родина.

Вітаємо! 
Дорогу, люблячу маму і бабусю

Надію Миколаївну Колісник
із села Трибухівці Бучацького району

з 60-річним ювілеєм, 
який вона святкує 23 червня!

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті !
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Хай Пречиста Мати Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає! 

З повагою та любов’ю – дочки Світлана, 
Ольга, Оксана, Ганна, сини Василь, 

Микола, Михайло, зяті Гереон, Марек, 
Микола і Массімо, онуки Гліб, Софія, Якоб, 

Габріель та Дезірее.

Саме таким є лікар-онколог вищої катего-
рії, знаний мамолог, хірург Тернопільського 
обласного онкологічного диспансеру, добра і 
позитивна людина Микола Васильович Подо-
лян.

Чуйний, уважний, за десятиріччя самовід-
даної праці, він повернув здоров’я і надію ба-
гатьом своїм пацієнтам. Микола Васильович, 
без перебільшення, лікар з великої букви. Тож 
сьогодні хочемо йому щиро побажати лише до-
бра, радості, спокою, миру. Тепла і здійснення 
усього задуманого.  

Спасибі, лікарю, за руки золоті,

За добре слово, що лікує рани,
За усмішку на Вашому лиці,
За працю титанічну безустанну.
З Вами так легко труднощі долать,
Ваша харизма, мов бальзам цілющий,
Хай з Вами буде Божа благодать
У благородній праці невсипущій.
Хай світить сонце і шумлять жита,
І доля ще не раз до Вас всміхнеться,
Нехай на благії і многії літа
Освячене любов’ю серце б’ється!

З повагою – вдячні пацієнти першої 
хірургії обласного онкодиспансеру.

Вдячність

Спасибі, лікарю, за руки золоті…
У минулу неділю в Україні відзначали День медичного працівни-
ка. Наскільки важлива ця професія знає, безумовно, кожен. Адже, 
мабуть, немає людини, яка хоча б раз у житті не зверталася за до-
помогою до медиків. І як важливо, коли лікар уміє по-справжньому 
допомогти, підтримати, розрадити.




